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تقديم
انطالقا من رنية اامناد الاابناداتخطند ورطالنهيوا ا ا ا ا ا ا ا دوا نه اابا نه ت ا ناوا ا ا ا ا ا ااو ات ا و ا نادوا وا ا ا ا ا ا اااامن ،)2025-2020ن

يحتصناد البنفطنخطمنادنشا ا ا ونادلا ا اان ند ا ن )2023/2022نع ىن نن ننجل دهناإلن ئامن ت بطمنبا امنادورطالناإلن ئطن
وابدةند ون امناالقوص ا ا ا ا ديمنهاالجو يامنهادش لامنهخشا ا ا ااالنيرب نادون امناداتخام،نهال ا ا ا ا عبنفطن اجلمنادوحبي نادون من
هخ ألبا دناد ّ
اد رو فام،ن ك ا نيحتصناد الابنفطنخطوا ندلالاناداا نع ىن ا

فطن ادبهلناداتخامن رنخاللنبن ءنادقب اي نهادب ايو ا ا ا نهادرب
اد ل اي نه ن امنادقب اي نادوح امنهادا امنفطن

نجل دهناد ات اامنمدىندعسناد اوا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا نادون امنه لا نادورطالن
ناالوا ا ااوش ا ا ا ي منهادبح

نادوطشارام،نمل ا ا ا فمنمدىنادوتك نع ىن ط تن

ال نادورطالنهادون امنهإدايةناالقوص ا ا ا دألن ناألخلنبا رناالعوب ي،نعنبن ا ا ااا من

ادش ات جنادوبي شامنهاألنشاطمنادبحيامنهاالواوشا ي مند ا ن ،)2023/2022نادوبا ناالقوصا ديمنهاالجو يامند ئحمنادصاحامنادا د امألن
هخ نيلا ا ا ا ا ااو وند وط ب نهاال وا ج ناإلن ئامنفطنادبهلناداتخامنهاا زنادا لناداتخطناد شا ا ا ا ا ااوته،نهكلدسن جل ن
اد الب اد قتنخاللناجو ع نادي نطند ا ن2022/2021ألن ن

ن ن ءن

ن

هفا نيرصنبن ءنادقب اي ،نيحتصناد البنع ىن ا
رنخاللن

ناال وا ج نادوبي شامناد و بدةند ا

نهل ا نناو ااو تاي مني د نفطن

رنفطن

ال نادورطالناإلن ئطناد رو فمنع ىن تاينيوا ا ا ا ا ااسنادلا ا ا ا ا ااا و ا ا ا ا ا ا ن

االقوصا ا ا ديمنهاالجو يامنه نف لنادرطلنه ق ا ل نهادوط تناد او ا ال ا ااطنهادون

هجا ل ناألوا ا ا

لنادوبي وناإلن ئطناد ورص ااصن

ناالقوصا ا ا د نهادون امنادبش ا اات منهادو ا رناالقوصا ا ا د ن

نادل ن نط ان ن نادرطلنادوبي شامنادلا ا اان مألنه رنج نونآخت،ني ا ا ا االناد البنادا لنع ىنز دةننلا ا اابمناد

ا ا ا لن

مدىناد اوالا ناد انامنب دورطالناإلن ئطنهاد اوالا ناألختتناا ناداالقمن رنخاللناواولبا ن لهناد اوالا نفطن اقال ،نهعقبن
ن لا ا ا ا ا ااو تنادون نفطنادفا دا نادوبي شامناد ت بطمنب دا امنادون من

ب ات جن بي شامن ا قبيمنخ يجندهدمناد قتألنه ا لنكلدسنع ىن ا

بح ثن شااو لنادرطمنع ىنب ات جن بي شامن رص اصااامن 2ن وااش )،نهخ ات جن رص اصااامن وقب من 3ن و ا با نه ريت)ألننهخ ات جن وااش يام،ن

هخ ات جنافو اتل ااامن 3ن ي )،نههيشن بي شامنقص ا تةن ي نها ب)،نه رنج نونآخت،ن عبناد البن ب ديةنون اجناد البناداتخطند ورطالن
إلعبادنادرا دا نادون مو،نك نع لنع ىنمعبادنبتن جن رصصطن لن بي وناد بيخ رنفطن

لنادورطالناإلن ئطألنن

ن
ض ا ا ا ا نتنخطمنادوبي وند ا ن2023/2022ن
ثناو ا ا ااو تناد البنفطن ا

عمن رنادش ات جنادوبي شامناالفو اتلا ا ا ااامنهادش ات جنادوبي شامنادحض ا ا ا ا ي مألنن

نخطمننشا ا ا ا ون ادوبي ون رنخاللنمعبادنخطمند نشا ا ا ا ونادوبي شطناالفو اتل ا ا ااطنبح ثن ا دجنادقضا ا ا ا ي ن

اد وا قمنب اجلمن با ناد ئحمناالقوص ديمنهاد دامنهاالجو يام،نهادسند ل

منفطن بي وناد اديناداتخامنفطنفلسن لهنادوبا ن

هكافامنادوا لن ال نفطنع دسنانوقلن بي ا من رناإل القنمدىنادوا يشن ناد ئحم،نهادوا فطن نل ألن ن

هفطن الين نف لنادش ات جنادوبي شامنادحض ا ا ا ا ي منأل ن وا ا ا ااب ند جلا ا ا ااوامنخ يجمنعرنمياد ،نوا ا ا اااا لناد البنع ىن نف ل ن رنخاللن
ادوبي وناالفو اتلاطنع ىن تاينادلانو رنادلا بقو رألنك نواالاو تناد البنفطن ا ا من قبيسنخب

بشالنافوتالطأل ن
فطن

لناالو ا ااوش ا ا اي ،نيل ا ااو تناد البنفطن قبيسنخب

ادوطنه ا االنمد ل نفطنو ا ا قناالو ا ااوش ا ا اي ناداتخامنخ

ا اامنفطن
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نه نشاطو ناإلن ئامند بهلناداتخامن

االنيا زن ا نو ناد اتهفمن
ناالو ا ااوش ا ا ي منهادبعسناد او ا ال ا ااطنبش ا ا ا
لنادورطالناإلن ئطنهادل ا ااا و ا ا نادون مألنه رن بتزن ال

ادب ايوا ا ا ا ا ناالو ا ا ا ااوشا ا ا ا ا ي م نمعب ادنه ق اسنادرطلناإلن ئامند ش بانناداتخام،نهاعبادنادرتائلناالو ا ا ا ااوي ي م،نه ق اسناألداءناالقوصا ا ا ا ا د ن
هاالجو عطنهادش لط،نه ق اسن نظ

نادورطالناإلن ئط،نهادن لجمنهيوسنادلا و نه ط تنادان ق بنادصن يامأل

ن
فطن

لنادبح

نهادنشتنهاد ق ءا نادون م،نيلو تناد البنب دوتك نع ىنادبح

ناد ت بطمنب دورطالناإلن ئطنهادلا و ن

ىنع انادوح لنهاقوتاحنادلا و نادون منادتش بةنبلب ندعسنا ر انادق ات نين
ادون منهاألداءنادون نفطنادبهلناداتخامن نادوأر بنع ا
ادون ن فطن ادبهلن اداتخامن الوا ن رن خاللن ق ي تن ادون امن اداتخامن ه من ادون امن هادلا و ن االقوص ديم،ن ه اافن اد البن دا من

ع ىناالنول ءن رنمعبادنادبد رنادون
فطنمعبادنادبد رنادون

ونهنودد لنادرتائلناالووي ي مو،نهواشت ناد البنفطن لهنادرطمن

رنوندد ل نادورطالنادون

رنودد لن ط تنادان ق بنادصن يامونهنودد لنمعبادناوو ات ا امن ن امناد شتهع نادصغ تةنهاد و وطموأل

ن

ه أ لنمدايةناد البن نن اللسن لهنادرطم،نه ن حو ن رن نشطمنمن ئامن ون عم،نفطن شامناال وا ج ناإلن ئامند بهلن
اداتخام،نك ن أ لن نن اللسنفطن ط بنعالق نادوا هننب رناد البنهاد اول ناإلن ئامناد ح امنهاإلق ا امنفطنمط ينشتارمن ا دن

ب دنف نع ىناد ا أل ن
ن

وهللانهدطنادو ف ان ،،،ن

املديــر العــام
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اخلطوط العامة خلطة النشاط السنوي 2023/2022
،2025نلب نخطمن اد البن د ا ن2023/2022ننمدى ناالوو تاينبوحق ان باف ن ادون م،ن هاوو ات ا و ن دألع ا ن 2020ن
ه نط ان لهنادرطمن رن ص منخشتةناد البنخاللناداق دناد لام،نب إلل فمنمدىنادبياو ناد وا قمندقض ي نه حبي نادون امن
اداتخامنخاللنون ا ناالوو ات ا امن،نك دوحبي نادوطن اج ن ا

ن نظ من نف لنه و بامنادرطلنادون

منه ق ا ل ،نه سناد وا قمنبتوسن

ادلا و نناالقوص ديمن اإلن ئام،نب إلل فمن مدىن حبي ن يف ن لو تن ادون امن ادبشت منه لو تن ن فلامن ادقط نادحا طنه حل رن
رنيهادناألع ل،ن
منو ج و نهفا د و ،نه حل رن داءنقط ني دةناألع لنهنشتنثق فمنادا
ا
لنادحت،نهادو ج ننح ناالبو ينهاإلببا ،نه ا ّ
هكلدسنادوحبي ناد وا قمنب تةنادن ناالقوص د نادا د طنهآث يهن نع ىناالقوص دا ناداتخام،ن ناألخلنب العوب يناآلث يناالقوص ديمن

هاالجو يامند ئحمنادصحامنادا د امن ر ف ب19-ن) هوا و نادوا فطن نل ألن
ن

شو لنادرطمنادلن مندا ن 2023/2022نع ىناألنشطمناإلن ئامنادوط نيلو تناد البنبوقبي ل ند ل

ادون امن االقوص ديمن هاالجو يامن فطن ادبهلن اداتخام،ن هادسن فطن
هادبياو نهادبح

ال ن بن ءن ادقب اي ،ن هادرب

،نهاد ا
نهادنشت،نهاد ورا نهادنبها نهاد ا ات ،ننهي دةناألع ل ن

منفطندعسنجل دن

ن االووش ي من هادبعسن اد اولط،ن

ام،نه حتصناد البنع ىن نن ننجل دهن

ادوبي شامنهاالووش ي منهادبحيامن ت بطمنب ألبا دناد وابدةند ون امناالقوص ديمنهاالجو يامنهادش لامنبشالنيرب نادون امناداتخام،ن نهخح ثن
ارونادوط اي ناألخ تةناد وا قمنب ئحمن ر ف ب)19-نهاد لو با نادن ج م عنل ألن ن
ش لن لهنادرطمنع ىنادو ادط ،نبن ءنادقب اي نهادل نيو نن رن نشطمن بي شامن ض ي من هافوتالام ،ننهاالووش اي ن هادبعسن

اد اولط،نننهادبح

ننهادنشت،نننهاد ق ءا ن ادون م،نننهي دةن األع لن هاد شتهع ن ادصغ تةن هاد و وطم،نهاد ا

اداتخطننهادبهدطنأل ن

-3-

ام،ن هادوا هننن

ً

أوال  :بناء القدرات
ص ناد الب نع ى ن ا
انطالق من رنادبهينادل نيحت ن

م نادرا نب نفطن

ال نادون ام ناداتخام نب ج نع ،نهفطنادوبي ونب ج ن

نألننننن
خ صنهادل نيابن رن بتزننش ط ،نفقبنا لسننش ونادوبي ونفطن لهنادرطمنبن ن طتدن رن ثناد سنه ط ين رن ثناد ض ن
ثنيقب ناد البن ني بنعر ن 96نبتن
نن

ال نادون ام،ن نه و ننخطمنادنش ونادوبي شطن 2022ن)2023/ن

من بي شا منفطن رو فن

رنج ئ رنيئال رن
ن
أ .بررر ضمن اررررل ضساسيررررد ضب و ررررس سم ررررذها الضس ررررس ررررب

بررر و ررر

الضس س ك ن م ضس وسس:

ضس ررر

ررر

 خطمنادنش ونادوبي شطناالفوتالطنادوطنو وسن نف ل نعشتن نصمنZOOMناإلد وتهنامأل -خطمنادنش ونادوبي شطنادحض ي أل

وء عمى طم ضسذال ) ال ك ن م :
ب .ب ضمن وهج ضساسيد ضب و س سم ذها ب ً
 ادش ات جناألوش يامناد قوت مند بهلناداتخامأل ن -ادش ات جنادر

منب د ل ناا ناداالقمأل ن

 -ادش ات جنادر

منبت دةناألع لناد شتهع نادصغ تةنهاد و وطمأل ن

 )1ضسب ضمن ضس ذهابسة ال ضساسيد ضب و س سم ذها ال ضل مو يمس:

• ادوبي وناالفوتالطن عشتن نصمنZoomناالد وتهنام)نه و نن

ني ط ن

ن )44نبتن جنافوتالطن بةنكلنبتن جن 3ن ي )نأل نن )9نهيشن بي شامنافوتالامن اقبنكلنهيشمنفطني نها بنأل ن• ادوبي ونادحض ي نن فطن قتناد الب)نه و نن

ني ط ن

ن )17نبتن جن بي شطن رصصطن بةنكلنبتن جن 10ن ي )نألن )34نبتن جن بي شطن بةنكلنبتن جن 5ن ي )نألن )13نبتن جن نفتدن بةنكلنبتن جن 5ن ي )ألن )2ضسب ضمن ضس ذهابسة وهج ضساسيد ضب و س سم ذها الا ضل مو يمس:
)58 −نبتن جن بي شطن قوتحند ونف لنفطنادبهلناداتخامألن ن

-ن )9نب ات جن بي شامنخ

منب د ل ناا ناداالقمألن ن

-ن )9نب ات جن بي شامن رصصامنخ

منب تك ناد شتهع نادصغ تةنهاد و وطمأل ن

)نبتن جن بي شطن وش عطنخ
-ن  37ن

منب تك ناد شتهع نادصغ تةنهاد و وطمأل ن

-ن )50نهيشمن بي شامنقص تةنخ

منب تك ناد شتهع نادصغ تةنهاد و وطمنأل ن
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 – 2022ي نبررر )2023

ً
ثانيا  :اخلدمات االستشارية والدعم املؤسسي
اخلدمات االستشارية
ن ن

ن لونبنخط ا ا ا ا امناالووش ا ا ا ا اي ن هادبع ا ا اسناد اولطندلنم ن 2023/2022نع ىن جل ا ا ا نادرطمنادر ل ا ا ا امنادو واا ا امندألع ا ن

2020ن– 2025نهادوطن صش نمدىن حق ان بن رنادوط ينك منهن ع منفطناالووش اي ناد قب مند بهلناداتخامناوون دامند ا نمناد و ةن
نخب

ادوطن ققل نكش تنخشتةناووش ي نعتخطألنك نيلاىناد البنمدىن ا

نفطنو قناالووش اي ناداتخامنخ

منفطن

لنادورطالن

ناالقوص ديمنهاالجو يامنهادش لامنخ

ممن

هادون امنهادلا و نادا منهادوطن ا ّيلنم ا ن نن ن ا اوشتةننوا منادح جمناد ا ّحمندإل ال
19ن رن حبي ن ن منجبيبةن اض نمدىنق ئ منادوحبي نادط من نقشلناد ئحمألننك نوالاىنفطنظلن ن فتز نج ئحمنك ف ب ن
اد البندو جا نج ءن رننش وناالووش اي ننح ن ق اسناآلث يناالقوص ديمنهاالجو يامند ئحمن ر ف ب)19-نع ىن رو فناالقوص دا ن

اداتخام،ن هاقوتاحنادلا و ن هاد و ئلنادوطن ا ار ن ادبهلناداتخامن رنادرتهجن رناد ئحمنع ىن تاينادح ناد دامن هاالقوص ديمندبعسن
ادن نهادنش وناالقوص د ندوحق انادوا فطناالقوص د نهاالجو عطن نل ألن ن
نهانطالق من رن با ناالوااو ات ا امنادو وااامندألع ا ن2020ن–ن،2025نها لا ق من نادوحبي نادون منادوطن ا اج ناالقوصا دا ن
اداتخام،نهخن مءنع ىناد ت ا ناإلن ئامندالو ا ااوشا ا ا ية،نفاننادنشا ا ا وناالو ا ااوشا ا ا ي ناد قوتحندا ن )2023/2022نو ا ا اااغططناد ال ن

ادو دام ن ن

التخطيط اإلمنائي وإدارة التنمية
1أل معبادنادرطلناإلوو ات ا امناد طنامنهادقط يامنأل
2أل معبادنه ق اسنادرطلناإلن ئامند ش بانناداتخامأل
3أل بن ءنادن اجناالقوص ديمنادرا وامنهن اجنادو ازننادق ب مند حل أل
4أل بن ءن صف ف نادحل ب ناالجو يام،نه ط ت ند بهلن لوناد اطا ناد و فتةألن
5أل ق اسنه ط تناألنظ مناد طنامندإل ص ءنهاد ا

ناالقوص ديمنهاد دامنأل

6أل ق اسن نظ منادحل ب نادق امأل ن
السياسات التنموية والتنمية املستدامة
1أل بن ءنادان ق بنادصن يامنه ط تنوالولنادرا منه ط تنادرتائلناالووي ي مألن
2أل

ق اسنادلا و ناد دامنهاد ب ئامنهادنقبيم،نهادن ناالقوص د ،نهادوشغ لأل

3أل

ق اسناإلط يناالقوص د ناد طنه ق اسنادلا و نادو اعامأل

4أل مجتاءناد ح ر ةندوق اسن أث تن انرو فنادلا و ،نهاوو ش

نادل ن ي

-5-

ناد لوقش امندالقوص دا ألن

5أل

ح لنه ق اسن داءنادقط ع ناإلنو جامن رنهجلمننظتنادوح لنادلاا طنهادون

ناالقوص د ،نمعبادنادلا و نهادش ات جناد الئ من

دوحق اناأل با نادون منادقط يامنأل
6أل معبادنادوق ي تناد طنامنهاإلق ا امنادر

منبوحق ان با نادون امناد لوبا م،نهاوو ش

نادلا و نهادش ات جنادوطن رنشأنل ن

ط تنقبيةنادبهلنع ىن حق ان يلن لهناأل با نأل
التنمية البشرية والسياسات االجتماعية
1أل معاابادنادب ايو ا نادر فامناد ط خمند ث ئاناوو ات ا ا ناإلقاللن رنادفقتنفطنادبهلناداتخامناا نادبخلناد و ولنهاد نرفضأل
2أل

ناالجو يامألن

ق اسن داءنقط نادصحمنهادوغليمنهادوا اسنهاإلوا ننهادرب

3أل معبادنادوق ي تناد طنامنهاإلق ا امند ون امنادبشت مألن
نادلا و نهادش ات جناد الئ مندوط ت أل

4أل

ح لنه ق اسناد ف ءةناالقوص ديمندنظسنادوا اس،نهاوو ش

5أل

ق اسن داءن و اقنادا ل،نب نفطنادسن ح لندين ااامنق ةنادا لنهادلا ننه ح لن وب نادبط دمنه ق اسنادلا و نهادش ات جن
اد وبام،نهادسنع ىنل ءن ن حبدهناد ل ن رن با ن ن مأل

6أل معبادنادرتائلناالووي ي منع ىناد لو تنادقط عطنهاد غ اتفطنه ق اسنادفتصناالووي ي منهيخطل نب ألهد

نادون

مألن

متويل التنمية
1أل

ح لنه ق اسنكف ءةنادقط ناد دطن ادوأ رن هاد ص ي نه و اقني ناد ل)،ن هاوو ش

ناد ب د اي ناد اولامنادوطنينبغطن

حبن رنب غنديج ن ع ىن رناد ف ءةناإلنو جامأل
ا ر ا ندولد لنادا ائانادوطن ّ

2أل دياومناووبا مناد بي نامنادا منه قبيسنادح لنإلع دةنجبهدول نه ق لنعشلل نع ىناالقوص دنأل
ريادة األعمال
1أل دياو ن ط تنقط ني دةناألع لألن
2أل موو ات ا ا ن ن امناد شتهع نادصغ تةنهاد و وطمنهختائلناالووي ينادر
3أل

ق اسنج دةنادبياو نهادوق ي تنادوطن اب نجل ن ختت،نهإوباءناد ش يةنفا ن وض ن ن رنوا و نهخ ات جن ن

التدفقات اخلارجية والتنافسية
1أل

منبل أل

ق اسنب ات جن حت تنادو يةنادر يجامنأل

2أل ادا نناإلن ئطنهادون امأل
3أل موو ات ا ا نجل ناالووي اي ناألجنشامأل
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مأل

 .4معبادنادوق ي تناد طنامند ون فلااام،نخص ا
ادلا و نهادش ات جنادوطن رنشأنل ن ا

ا منفا نيوا انبحل ا ناد اش ا ات نادفتيامند ون فلااامنهاد اشااتناد تكو،نهاوااو ش ا

ن

ن ن فلامنادش بناد انطأل

التنمية املؤسسية
1أل

ق اسن دافنادرا نب ألع لألن

3أل

ط تنادقط نادر صأل

4أل

ك منادقط نادا أل

2أل

ط تنب لمناألع لأل

إدارة املعرفة والتحول الرقمي
1أل موو ات ا ا نمدايةناد اتفمأل

2أل ادوح لنادتق طنهكف ءةنادقط نادا أل
3أل ادو ن د جا نهادون امألن
احلوكمة املستجيبة لتحديات ما بعد جائحة كوفيد19-

عب ناد البناداتخطند ورطالنب دوا هن ن ن نظ منادوا هنناالقوص د ن هادون ام ن) (OECDند ل عبةنادبهلن
ه ط ن ب ديةن ّ

وابدةناد ت بطم نب دح ك مندولت نادوا فطن رناد ئحمألنه لب ن لهناد ب ديةنمدىن قبيسن
اداتخامنه ا نل نفطن اجلمنادوحبي ناد ّ
ل عبةنفنامن جلمنه ورصصمن اغططن لامن

ال ن ط ن

-

ادح ك مناد فو منهاد لو بمن ن

-

ن ا منادقط نادا

-

االبو ينادحا طنهادحا ن منادتق امنن ن

-

ادض ابلنادباخ امنفطناد اول نادا من ن

-

مدايةنادرا دةنهادوغ تن ن

-

ادلك ءنادا طفطنهادوحف نهاد ل اي ناالجو يام ن

-

ا رن نه ش يكمنادشب نهاد تنة ن
ادلا ومنادونظا امنهاألداء ن

ن

ك منهوا و نادقط نادصحطن ن

يف سبيل تعزيز خدماته االستشارية ،سوف يعمل املعهد على مواصلة:
1أل ادول ان اد الئسن درطلن اد البن ه ن وض ن ن رن خب
ناد ل ناد انامأل

ن اووش ي م،ننالن وا نن رن خاللن فا لن قن ا ن اال ص لن اد ب شتةن

منادوطنيقب ل ناد الب،نهجا ل ن ا جلمننح ن قبيسنادح لنهفا ن فضل ناد نل ا ناد ا لنبل ،ن
2أل يف نج دةنادوق ي تناالووش ي
ا
هاقوتاحنوا و ن ا حبدةن لون ل ناالووش يةألن
3أل نل انادنش ونادبحيطند البنهيخط نب دنش وناالووش ي ،نهادسندوحق انادو اة ن هاالي ب ونفطنع لناد الب،نه ط تن اقب اي ن
اد ل زنادفنطنب د البنع ىن نف لنادبياو ناد بانامنادوطشارامأل
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4أل بن ءنق عبةنبا ن نادرشتاءنادات نن فطن
ناد البناالووش ي مألن

خب

ال نادون امنهادورطال،نهادسنإلول ل نهاالووا نمنبل نعنبنادضتهية،ندو وا ندائتةن

5أل ادا لنع ىن ق اسنج دةنه ثتناالووش اي ن رنخاللنادوش هين ناد اول ناداتخامنادوطننفلندل ناد البندياو نهقب ندل ندع نمن
فنانمأل

الدعم املؤسسي
ي دطناد البنا و

م نب دغ مندوقبيسنادبعسناد اولطنادون

ند بهلناداتخامناألعض ءنهادسن رنخالل انل

منخشتاءناد البن

فط اقوتاحن ادح لن ه قبيسن ادبعسن ادفنطن هفان عبةن اغن ولسن ب د تهنمن ه نفلن لون ادوت ب ن ادوطن يوسن اال ف قننع ل ألن ه رن ب رن
لهنادصاغني ارناإلش يةنمدى ن
 -اجو

نخشتاءناد البن ب شتةن ن انورل نادقتاينهاألجل ةنادفنامند ن قشمناد نل ا نهادح لناد الئ منهنقلنادرشتةألن

 -نظاسنز اي ن بانامندفلسناإلشا ال نادون

منهكو بمن ق ي تنادبعسنادفنطنهعتلل نه ن قشول ألن

اجبنخشتاءناد البنفطن ررنادا لنه قبيسنادوبي ونادالز ندنقلنه قلن
ان
 اد ل منفطنع ا نادوبي ون ثن ءنادا لن رنخاللناد ل اي ألن
 مع يةنخشتاءناد البند بةن حبهدةنه لون رصص لسنهادسند ا لنفطناد اول نهفطنمط ين ش ي ن حبهدةأل اوورب لناد بياءن هادفن رن هاد ورصص رنهادب ي رن رن انرو فناد اول نادحا امن هادون مناداتخام،نع ىنوش لناإلع ية،ندقض ءنفوتةنز نامن انحبدةنفطناد البند ا لن هاالووف دةن رنخش ات ناد الب ،نهدوا نانقب اي لسن رنخاللناد ش يكمن هاالطال ن
ع ىنو تنادا لن هإجتاءا نفطناد البنهفانب ات جنز نامن انحبدةنيوسناال ف قنع ل نب رناد البن هاد ل نادحا امنادتاغبمن
بلدسأل

ً
ثالثا :البحوث والنشر
اكبنخطمنادبح

نهادنشتند ا ن،2023/2022نع ىندهيناد البنفطن شامنناال وا ج نادبحيامناد وا قمنب إلدايةناإلن ئامن

فطن ادبهلن اداتخام،ن هادوتك ن ع ىن ادبح

ن ادالز من دبعسن ادقتاين فطن ادبهلنناداتخامن ن د ا د من ادقض ي ن هاألز

ن اد لو بةن هآث ي ن

االقوص ديمنهاالجو يامنهادسن رنخاللناووربا ن اغنبحيامن رو فمن او بن و و منع ىناألو د ونادوح امناد ّامنهادن يامنهنشت ن
ب العو دنع ىنهو ئلنادنشتناد رو فمناد و منع ىن تاينو قت تنادون امناداتخامو،نه

مناد البن

منادون امنهادلا و ناالقوص ديم)ن

هو ل منجلتنادون امنهادبياو نادون منه ج نادلا و ألن ن
فطن لاناإلط ين لاىنخطمنادبح

ن هادنشتند ا ن 2023/2022نادىن ا

من جا ناألنشطمنادبحيامنل رناد

ادلبامنادوطن ض نول ناالوو ات ا امنادو وامن ،)2025-2020نآخلامنفطناالعوب ين جل ن
لهناد

ال ن

ن ن ءناد البناد قت،نهووغططن

ال نباضناد ل ع ناد وا قمنبوبايا نج ئحمنك ف ب 19-نادا د امنع ىنادقض ي نادون من هاالقوص ديم،نمدىنج نون

ادلاطند ا د منادوحبي نادلاا امنادوطن ظلت ل ناد ئحمنفا نيوا انبأن ونادون امنادق ئ منفطنادبهلناداتخامنأل
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(أ) البحوث
ت تنادرطمنادح دامنع ىناوو لناالي ق ءناد طن هادن عطنب دبح ن هادنشتنهادسنل رناد حبدا نادل بقمألن ثن
ج ء نادبح نهاألهياقناد قوت من و افقمن ن ح هيناالوو ات ا امنادو وام،نهع ىن لو تنادوف لن لحناد باهلنادو دامناإلنو جن
ادبحيطناد و ق نخاللنادا ن2023/2022ن زع من لونقن ا نادنشتنفطناد البنهادسنع ىنادنح نادو دط ن ن
مسمة "جس ضس لسة"
.1

سو وت ضسحلوية ضالج لوعسة فس ظد ضبزموت.

ضساشة.
 .2آسسوت ليب ضس ق ضء الضس ئوت ّ
 .3داله ضسذبم مو سة ضسخض ضء فس عزاز ضسح كلة ضسببئسة ضسعوسلسة.
 .4ضسط اقة ضسل اجسة سم ذها

ث وء ضسخذمة.

 .5ح كلة ضسعلمسوت ضال ثلوهاة فس ضسذال ضسع سة.
 .6ضسج ضن ضس ظ اة الضس طبسقسة س ه قوء بج د ضسخذموت ضسحي مسة الضس لبز ضسلؤ سس فس ا ء ضسللوه وت الضس لوذج ضسذالسسة ضس ضئذ .
 .7ضآلسسوت ضسحذيثة س ل اد ضس عمس فس ضسذال ضسع سة فس ا ء ضسللوه وت ضسذالسسة ضس ضئذ .

مسمة "د ضه وت ل اة"
 .1نل ذج مق ح س عبد داله ضسلش العوت ضسصغب الضسل

طة فس حقبق ضس لسة ضسلس ذضمة فس ضسذال ضسع سة.

 .2ضس ق الشبيوت ضبمون ضالج لوعس.
 .3ضس قبس ضسببئس سسسو وت ضس لسة فس دال ضسخمسن ضسع س -د ضه ة حمبمسة سلؤش ضت ضس لسة ضسلس ذضمة.
 .4ضس ح

ضالسك النس بنشطة ضس ذها فس ضسلؤ سوت ضسحي مسة بذالسة ضسك ات.

 .5جوئحة ك فبذ 19-فس ضسذال ضسع سة :ضس أثب ضسقطوعس الض

ض سجسوت ضسخ الج.

 .6ضسح كلة ضسلس جببة س حذيوت مو بعذ جوئحة ك فبذ – 19-حوسة ضسذال ضسع سة.
 .7ضسعل ت ضالف ضاسة الداله و فس ل اد ضس لسة.
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مسمة "م جز ضسسسو وت"
.1
.2
.3

نلوذج سسسو وت ص وعسة ع سة نوجحة :ص وعة ضسسسوهضت بوسلغ ب.
سو وت ط ا م ظ مة ضس عمس ضسعوسس فس ضسذال ضسع سة.
ضس حذيوت ضس ل اة ضسع سة ال ج ذ ضسسسو وت بعذ جوئحة ك فبذ .19

.4

سف ُيلي سم ح

.5

سو وت ضس ل "ضس ح امس" ال حقبق ضس ح

.6
.7
.8
.9

ضس قلس ن يعزز ضس ل ضالق صودي فس ضسذال ضسع سة.
ضساسيمس فس ضالق صودضت ضسع سة.

إعود ضس ظ فس ضس خطسط ضس ل ي س س اع ضس لسة فس ضسذال ضسع سة.
حذيوت سو وت لسة ضسلؤ سوت ضسصغب الضسل
د سو وت ص

طة.

ضنبعوث ع س ضسكوهثة ضالق صودية سمذال ضس طسة ضسع سة؟

موذض جمبت ض وقسوت ضسش ض ة ضبالهال-م

طسة سمذال ضسع سة؟

 .10ضبزمة ضالق صودية فس سب ون :ضسج اله المآالت ضسخ الج م ضبزمة.
.11
.12

ضق ضسلو الضس لسة :إعود ضس ظ فس ضسلعودسة.
سبق ضسع ن ضسع س فس ذمة ضس لسة ضسع سة.

 .13ضس ح

ضسذيل غ ضفس ضسع س ال ث ه عمى ضس لسة.

 .14مؤ ل ضبم ضسل حذ سم غب ضسل و س  COP26الإ قوطو ه عمى ضسذال ضسع سة.
المحوه ة ضس غب ضسل و س.
 .15ضسسسو وت ضس قذية ُ
 .16ع د ضس ضخ م جذيذ :ال اذيذض ه س

ق ضه ضالق صودي ضسكمس.

 .17إشيوسسة ضسلذي نسة ال سو وت م ضجا او فس ضسذال ضسع سة فس ظد ذضعسوت زمة ك فبذ – .19
 .18ضس جوه ضالسك النسة فس ضسذال ضسع سة :ضس حذيوت الضس ص.
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مسمة " دسة ل اة"
 .1دسبد ط ا ضسع وقبذ ضسص وعسة.
 .2دسبد إعذضد ض

ض سجسة لسة ضسلش العوت ضسصغب الضسل

طة.

ق ا ضس لسة ضسع سة
وصبد ضإلصذضه

ع ضن ضإلصذضه
▪ ي

ض ضإلصذضه بوس عوالن بب ضسلعاذ ضسع س سم خطسط،

إعذضد

المعاذ ضس خطسط ضسق مس بجلا هاة مص ضسع سة.
▪

قومت بئة ضس ح ا ب حذيذ محواله ضس ق ا ال قسس ضسعلد بب

ضسلخ صب م ضسلؤ س ب فس ضسقضويو ضس س يعوسجاو .الاأ س

ضإلصذضه ضسسودس م ضس ق ا
.1

ضإلصذضه فس ه عة فص

حت ع ضن

عوسن ضسل ا عوت ضس وسسة:

ض

 -ذضعسوت ضسجوئحة عمى ضسذال ضسع سة النل و ضالق صودي.

"ضس ل ضالق صودي فس ظد جوئحة ك فبذ :19-ضس ضقع ضسحوسس

-

الضآلفوق ضسلس قبمسة"

سو وت م ضجاة ذضعسوت ضسجوئحة الفعوسسة حزم ضإلنعوش

ضالق صودي الضسلوسس.

 عزاز ف ص ضس ل ضالق صودي ضسع س مو بعذ ضسجوئحة :إزضسةضسلع قوت ال صحسح ضسلسوه.
▪

ضالن اوء م ضبعلو ضس ح ا اة ،الا قع إط ق
ضسعوم ضسجوهي .2022

▪

ض ضإلصذضه بوس عوالن بب ضسلعاذ ضسع س سم خطسط

ب إعذضد

الكد م

ض ضإلصذضه

معاذ ضس خطسط ضسق مس فس جلا هاة مص ضسع سة.

الضسجلعسة ضسع سة سمبح ث ضالق صودية الم ظلة ضبقطوه ضسع سة

.2

ضسلصذه سمب ال

ضإلصذضه ضسسوبع م ضس ق ا

الضبك).

▪ بذضية ضإلعذضد سمعلمسة ضسبحثسة ضسل عمقة بوإلصذضه ضسسوبع الضس ي
سي ن ح

م ا ع ضس غب ضسل و س ال ث ه عمى ضس ل الضس لسة

الضسذ ضه وت ضسخمفسة سا ض ضسعذد ،بوإلاوفة إسى حذيذ فص
ضس ق ا الك ّوبه.
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(ب) النشر
اعو دامن ع ىن اد نط ق ن اإلن ئامن دالوو ات ا امننادو وامنند البن ،)2025-2020ن يلب ن نش ون ادنشتن مدىن ف تن ادنشتن

ادا طنهادبح

ننيوسنم باين
نادوطشارامنه ا د ول نبشالن ورصصنه نل طندو ف تن ت ا ندصن نادلا و نهادق ات اي  ،يو ق ن ن

اد طش ع نادو دامنخاللن2022ن 2023/ن

 قت تنادون امناداتخام ناإل باينادل د ن رن قت تنادون امناداتخامناد ان ننونادن ناالقوص د نفطنظلنج ئحمنك ف ب 19-ناد اق نادح دطنهاآلف قناد لوقش ام”
-

منادون امنهادلا و ناالقوص ديم نادابديرناألهلنهادي نطن رناد

بنادر

نهاداشت رند

منأل

 )7ن عبادن رنو ل منوجلتنادون اموأل)7 -ن عبادن رنو ل منودياو ن ن

موألن

 )18نم باين رنو ل منو ج نادلا و وأل)2 -نم باين رنو ل منو ددمن ن موأل

ً
رابعا :اللقاءات التنموية
لونبناد ق ءا نادون منادوطنو انظ ل ناد البنخاللنادا ن2023/2022نع ىناد نط ق ناإلن ئامندالوو ات ا امنادو وا نمن
د البن ،)2025-2020ن ثنو وسنخاللن لانادا ن ني طن
▪ عقبن )5ندق ءا ن ن م هادوطنياو بناد البنفطن نف ل نع ىنشتار ن ناد اول نهاألجل ةناا ناداالقمنبلب نلبلن
وسناال ف قنع ل نه حبيبن الاال نه اع ب /ا نن نف ل نب دوا هنن
ادو دافنهز دةنه ا اسنادف ئبةن رن لهناد ق ءا ،نهو ّن
،نيلكتن نل ن
نادشتك ءنهاد اول نادقت نمنخاللنادا نادق د ا

-

وقىنيفا ناد لا ا ا ا ا ا ااو تن لنو ا

ن قا اابيةناقوصا ا ا ا ا ا ا ا ا دا نادا اابهلناداتخاا اامنفطن اجلا اامناألز ا ا و،ن ب ا ا دوا ا ا هنن ن كا االن

رن الابنادورطالنادق طنهاد عاامناداتخاامند بح

ناالقوص ا ا ا ا ا ا ا ديامنهاألرا دي اامناداتخاامندو ن د جاا نادا نهادنقالنادبحت ،ن

هادسنخاللنادفوتةن2-1ن رو ختن2022نفطن بينمنادا رنب ل ي من صتناداتخامأل
-

فلنمطالقناإل ااباينادل ا د ن رن قت تنادون امناداتخامنهادل نو اااص اابين حتنعن اننوادن ناالقوص ا د نفطنظلنج ئحمن
ر ف ب 19-ناد اق نادح دطنهاآلف قناد ل ا ا ا ا ااوقش امو نب دوا هنن ن البنادورطالنادق طنفطنج ل ي من ص ا ا ا ا ااتناداتخام،نهفطن
مط ينادش ا ا ا ا اتار نادوطنيا لناد البندوط ت ن ناد نظ

ناد طنامنهاإلق ا ام،ن ثنو ا ا ا ا اااااقبنادحفلنع ىن

شن وقىن

يفا ناد لا ا ا ا ا ا ااو تن لنون ا نقابيةناقوص ا ا ا ا ا ا ا دا نادابهلناداتخاامنفطن اجلامناألز ا ونادال نوا ا ا ا ا ا ا ااااقابنفطن ابينامنادا رن
ب ل ي من صتناداتخامنخاللنشلتن رو ختن2022ألننن
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وراا نن لنوجا ئ ةناد الابن اداتخطند ورطالندت ا دةناألع ا لنهاد شا ا ا ا ا ا ااتهعا نادنا شا ا ا ا ا ا الامو،نهجا ئ ةنوادو

-

األع لو نه طن ب ديةنجبيبةن حف منوا ا ا اااط قل ناد البنبلب ن حق انية و نادر

نفطندعسني ا دةن

ا ا اامنببهيني دةناالع لنفطنادون امنفطن

دةنهاد ش ا ااتهع نادن ش ا االمنفطنادبهلناداتخام،ن
ادبهلناداتخام،نهادسن رنخاللندعسنقص ا ااصنادن حنهدعسناالبو ينفطنادت ن

مدىنج نونادس،نج ئ ةنادو

ا اامنب د ل نادباع مندتهادناألع لنهادتايامنهاد

نفطناألداءنادر

دمند شا ااتهع نادن شا االمن

قطنادبهلناداتخامأل
-

نادا ا نهاد تك ناداتخطندألبح نهد ايوا ا ا اامن
اد ا تنادا طن لنواد او ا ا ا ال ا ا ا ا نهادون امونب دوا هنن البنادبه مند ب ايو ا ا ا ا
ا

ادل ااا وا ا

ننظ امتنأل امناد اوا الا ا نفطناو ااوبا منادون امناالقوصا ا ديمنهاالجو يامنهادش لام،نيلا ا لناد ا تنادضا ا ءنع ىن

هاق ناد اوا الا ا نفطنادبهلناداتخام،نهكلدسنع ىنادوحبي نادوطن اج نبن ءن اوا الا ا ن ح ك من ل االسنفطن حلا ا رناألداءن
ادون

ألنك نوااالاااىناد ا تنمدىند ايواامنه ق اسنادلااا وا ناد اوالااامنفطنادبهلناداتخامنه ق ينول ن نادو ي نادن جحم،ن

هادسندصا من ب د اي نع امنكف منب د ل عبةنفطنم با نادنق منادن يامنادوطن شلب ن رو فنادبهلناداتخامأل
-

وقىنيفا ناد ل ااو تن لنومدايةناالقوصا ا دنفطنظلناألز و،نبلب نج ن ا ا ان نادقتاينهادق ئ رنع ىنيو ااسنادل ااا وا ا ن
االقوصا ا ا ا ا ا ديمنهاد دامنفطنادبهلناداتخامند وب ثنه ب دلنادرش ات ن لن رو فنج انونمدايةناالقوصا ا ا ا ا ا دنفطنظلناألز ن
اد وا قبمن نلنع ن2008نهعتضناال

نادحبييمنإلدايةناألز

أل

▪ عقبناد ق ءا نادون منادوطن سن حبيبن الاال نهخت ول نخاللنادا نادل با ن2021ن 2022/نه ّسن أج لن نف ل نبلشون
اد ئحمنادصحامنادا د امن ر ف بن،)19-نهو وسناال ف قنع ىن اع ب /ا نن نف ل ن لونادوط اي نادصحامنادوطنووشلب ن
اد نطقم،نه طنع ىنادنح نادو دطن
 -واد ا تنادق طند وبي وو،نب دوا هنن ناد

نادق طند وبي ونفطنج ل ي منادل دانأل

-

ا تن لنواالقوص دناألخضتنهاالقوص دنادبائت نهادون امناد لوبا منفطنادبهلناداتخاموأل

-

ا تن لنواالقوص دنادتق ط ناآلف قنهادوحبي وأل

 اد وق ا ا ااىنادش ا ا ااب بطناد ا ا ا وطناداتخ ا ا ااطنادي د ا ا ااثنبان ا ا ا اننودهينادش ا ا ااب نف ا ا ااطنادون ا ا ا اامناد ل ا ا ااوبا منهاو ا ا ااوبا مناد ا ا ا ا هونب دوا هنن نج عامناد ا هناد وامأل
-

وقىنو ا رنادشب ناداتخطو،نب دوا هنن ناد نظ مناد شفامناداتخام،نه قت نفطنج ل ي من صتناداتخامأل

 اد ا تنادلن نودشبامن ا ا ا ا اابنه تار نادوبي ا ا ا ا ا ااونادحا ا ا ا ا ا ا اامنفطن نطقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اامنادشتقناألهولنهش ا ا ا لن فت ق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ننن،”GIFT-MENAنب دوا هنن ن البنب وا ا ا االنف اح نناد دطنهاالقوصا ا ا ا د ،نه ندق ءنوا ا ا اان ن نظ ناأل نمنادا من
د شا ا ا ا اابامنبلب ن ب دلنادرش ات نهاآلياءن لن الا ا ا ا ااا نادوبي ونه ط تنادقب اي ،نالوا ا ا ا ااا نفطن
ادحا امنهإدايةنادوغ تنهخن ءنادبهدم،نب إلل فمنمدىننش ط ن تافقمنك دو ا لنهاإلعال ننهادنشتأل
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لناإلدايةناد دامن

احللقات النقاشية واحملاضرات العامة
ايرطلناد البنداقبنعبدن رنادح ق نادنق شام/اد ح ل ات نادا من ض ي م/افوتالا م)،نبح ثن ون هلن سنادقض ي ناد لو بةن
اا ناال و نادا نفطن رو فنادبهلناداتخامألنهووشو لن لهنادح ق /اد ح ل ات نع ى ندع ةنعبدن رن ي طنادبهلناداتخامنفطن
ن ن ءناد الب،نهخشتاء ن رنن رو فنادبهلناداتخام،نب إلل فمنمدىنادرشتاءن رندهدمناد قتندون هلنعبدن رنادقض ي نادون من
اد لو بةأل

ً
خامسا :ريادة األعمال واملشروعات الصغرية واملتوسطة
فطنمط ينع لناد البنع ىن حق اناأل با نادوطن ض اا نول ناالوا ااو ات ا امنادو وا ااامندألع ا ن ،)2025-2020نهإدىنف لا اافمن
اد ش ا ااتهع نادص ا ااغ تةنهاد و و ا ااطمنادوطنيوشن ناد البناداتخطند ورطالنهادق ئ منع ىن شا ا ا ا ناإلببا نهاالبو ينفطن أو ا ااا نهخن ءن
ه ش ا ا ااغ لنه ط تن لهناد ش ا ا ااتهع ،نهإدىنادف تنادل نيش ا ا ا نه وشنىناألف يناالو ا ا ااوي ي منفطنك فمنادقط ع ناالقوص ا ا ا ديمننهادوطن
وص اافنب ي ف نادرا مناد ضا ا فمنه ل ااو

ا ا لنمدىناألوا ا اقنهاالو ااوبا مألنك ن ل ااونبنمدىن

نادوش ااغ ل،نهادقبيةنع ىنادوص اابيتنهاد

ادوط اي نادوطناو ا ا ا ااوحبثتننوا مندوبا نج ئحمنك ف ب19-نادا د امنه رو فنادوط اي ناد ح امنهاإلق ا امنهادبهدامألنيحتصناد البن
ع ىن ا

منبللنك فمناد ل دناد ات امنمدىن ا

ن

سنهن يامنادرب

نادوبي شامنهاالووش ي منهادبحيامنادوطنيقب ل نفطن

لني دةن

األع لنهاد شتهع نادصغ تةنهاد و وطمن رنخاللن تك ناد شتهع نادصغ تةنهاد و وطمنادل ن ّول ناد البندللانادغتضأل

ً
سادسا :املعلوماتية
ن

نفطنمط ين جل نهوا و ناد البن دوا

جل دن تك ناد ا

نجل دهناإلن ئامنه وا ننط قل نهخشالنخ صنفطن

نادو ب ند الب،نه ن تك نمد وتهنطن و

ل،نبوقبيسنادبعسناد ا

لناد ا

ام،ن لو تن

طند وبيخ رنهادب ي رنهاه ناالخوص صن

هاال و نبشاهننادون امناالقوص ديم،نو اءن رنداخلناد البن اد ل ز نادفنط)ن هن رنخ يج ،نهادسن رنخاللن ا ن نادوطن ش لن
اد اوبمنادتق ام،نهق اعبنادشا ن ناإلق ا امنهادبهدام،نهادبهي

ناإلد وتهنام،نهق عبةنبا ن نهث ئاناد الب،نهق عبةنبا ن نادرشتاءنادات ،ن

ب إلل فمنمدىنادوباهلناإلد وتهنط،ن رنخاللن ق ناد البنبشبامناإلنوتنتنه ل ب نبقن ا نادو ا لناإلد وتهنامندألنشطمناإلن ئامن
هادف ت مند الب،نهاإل با اي ناإلد وتهنامن دابدن رناد اول نادبهدام،نك نيش لن تك ناد ا
دعسن قنطن ا

طند ا ناد لوف بير،نهنشتنادبح

ه و د ونمد وتهنامن بييم،نهادسند ند ا
ن
ن

ن بيثألن ن

ناد البنفطن

ن نه شو لنخب
نن
) ضسلي بة ضس قلسة :هادوطن ش لنع ىن ني ط ن

 ق اعبنادشا ن ناإلق ا امنهادبهدام،نهادبهي -ق عبةنبا ن نهث ئاناد البأل

ن هادوق ي تنادوطنيلوف بن نل نادب ي نن هناد وبيخ ننهاههناالخوص صنب و ئلن

امن رندهينفطن حل رناألداءنادون

لناد ا

نه بةنادنشتنادا طنبلب ن ف تن

ام ن
ناإلد وتهنامأل

 ق عبةنبا ن نادرشتاءنادات أل-14-

نه ن امنادقب اي نادبشت مألنهاد ل

منفطنبن ءنف تن

 ادوباهلن اإلد وتهنط،ن رنخاللن ق ن اد البنبشبامن اإلنوتنتنه ل ب نبقن ا ن ادو ا لناإلد وتهنامن دألنشطمناإلن ئامنهادف ت مند الب،نهقن ةنYou Tubeنخ

منب د البألنن

 اال با اي ناإلد وتهنامندابدن رناد اول نادبهدامنأل -نشتن ادبح

ن هادوق ي تن ادوطنيلوف بن نل ن ادب ي نن هاد وبيخ نن هاههن االخوص صن ب و ئلن ه و د ون مد وتهنامن بييم،ن

هادسند ند ا

امن رندهينفطن حل رناألداءنادون

نه ن امنادقب اي نادبشت مألنهاد ل

منفطنبن ءنف تن ن

ن بيثألن

ب) ق سة ضسلعم موت الضال صوالت ضس قلسة
ن ب د البن ب الوو تاين فطن قبيسن ادبعسن ادفنطننهفان فضلن ادلشلن
نخاللن ع نن2023/2022ننووق ن ه بةن نظسن اد ا
)19نهادسنب ووربا نادوقنا نهاد ا ي تنهخص منفطنظلناد لو با نهادوبا نادن ج منعرناد ئحمنادا د امنادصحامن ر ف ب ن
ههو ئلنادو ن د جا ناد وط يةنهادشت ا نادحبييمأل ن

ً
سابعا :التعاون العربي

والدول ن

و ا لناد البنل رنخطو ن2022ن 2023/نادلاطندوا نآف ق نادوا هنناإلن ئطن ناد اول ناد ح امن هاداتخامنداخلن
هخ يجندهدمناد قتنب نيا دنع ا نب د نفامنهاا زن ا نو نل رن نظ منادا لناداتخطناد شوتهنفطن يلناد ال نادو دامن ن
 م ك ضت و :نفطنمط ين تصناد البندوا نادوا هنن ناد اول نهاد نظو ا لناد البنخاللنع ن2023/2022ن و بامن لك ات نادوف سن ال ألن

ناداتخامنهاإلق ا امنهادبهدامناا ناداالقم،ن

 ضس عوالن مع معاذ ضس خطسط ضسق مس المقر ه جلا هاة مص ضسع سة:نبن مءنع ىنادن حناد ح ظنهاد و نادل ن قق نادوا هننب رناد اولو رنفطنم بايناألعبادنادل بقمن رن قت تنادون امن ادتاب ،نهادر نهادل د )،نيلو تناد البناداتخطنب دوا هنن
ن البنادورطالنادق طنفطنم باينادابدنادل ب ن رنادوقت ت،نب إلل فمنمدىناال ف قنع ىنعقبنو ل نم ن رناد ق ءا ن
ادون مناا ناال و ناإلن ئطناد شوتهألن
ُ
 ضس عوالن مع ضسش كة ضس ط سة سلشوهاع ضس ك س جسو المقر و دالسة ضسك ات:نبن مءنع ىن لكتةنادوف سنادوطنأبــرمتنب رناد البهادشتكمناد طنامنبو ي خن،2021/11/25نهادوطن لب نمدىن ا نادوا هننفطن ال نبن ءنادقب اي نهادوبي ونهاالووش اي ن
هادبعسنادفنطنهادبياو نهاد ورا نادون مناا ناال و ناد شوتهنهادوطن بعسنجل دنادون امناالقوص ديمنفطنادبهلناداتخامن
بشالنع نهدهدمناد تنبشالنخ ص،نهع ىنهج نادرص صنو وسنخاللن لانادا نادوا هنناد وفانع ا ندونف لنوبتن جن
ا رنادق دةنفطندهدمناد ت ن– نن اجناد البناداتخطند ورطالو،ندص دحناد البناد طنطند ق دةنادو ب ند شتكمناد طنامن
د ش ي نادو ن د جا نم بتنشتك نادل لمنادا مندالووي ين–ندهدمناد تأل
 ضس عوالن مع ضبمونة ضسعومة سملجمس ضبعمى سم خطسط الضس لسة المقر و دالسة ضسك ات:ننبن مءنع ىناملـراسالتنهاد ق ءا نادفنامنادوطن تنبشأنناال ف قنع ىن نف لنب اتن جنوادح ك مناد لو بمندوحبي ن نبابنج ئحمنك ف ب19-وندص دحناأل نمنادا من
ناألع اىند ورطالنهادون امنفطندهدا امناد ت،نهخوا هنناواواتا ا طنمشتركنب رناد البنه نظ منادوا هنناالقوص د ن
د
هادون امن ،(OECDنواق ناد البنبونف لن لانادشتن جنخاللن لانادا ،ن هادل نيلب نمدىن قبيسنادبعسنادفنطن هاالووش ي ن
دبعسنع ا نادح ك منإلنش ءنبتن جنجبيبند ح ك مناد لو بمنفطن ت منادوا فطن نبابنك ف ب،19-نهاتك نادشتن جنع ىن
رنخطلناألداءنهاإلن ز،نهاالبو ين
اد ح هينادو دام ندياومنادق ان رنهادوشت ا نه ق اسنآث ي ،نهادرا دةنهإدايةنادوغ ت،نه حل ا
فطنادقط نادا نأل
-15-

ن

ن

 ضس عوالن مع م ظلة ضس عوالن ضالق صودي الضس لسة  ) OECDالمق و جلا هاة ف نسو :نبن منءنع ىنعبدن رناالجو ع نادوش هي من هاد ق ءا ن ادفنامن ادوطن اعقب ننب رن اد البن هاد نظ م،ن رن اد و ق ن نن يلو تن ادوا هنن فطن نف لن بتن جن
وادح ك مناد لو بمندوحبي ن نبابنج ئحمنك ف ب19-نون،نهادل ن سناال ف قنع ا نخاللنادا ن2021ن،2022/نهنيلب نمدىن
طن ال نعبيبةن نل نادح ك مناد فو من هاد لو بمن هاالببا نادحا طن
قبيسنادبعسنادفنطناد ورصصند بهلناداتخامنف ن
هادوح لنادتق طنه ا رنادشب نهاد تةنهج دةنادق ان رنهاألنظ منادحا امنهادن ا مألن
 ضس عوالن مع م صذ م ذى ضسبح ث  )ORFالمق ه جلا هاة ضسا ذ:نبن مءنع ىناد ب ديةنادوطن قب نبل ناد نوبتنهع ىنعبدننبحثنوشلنادوا هنن
رناالجو ع نادوش هي منادوطن تنب رناد اولو رنخاللنادا ن،2022/2021نهادوطن ّسن رنخالدل
ا
نادوا هننادر ا طن
فطن لنعالق نادبهلناداتخامن نادلنب،نهاوو ش نهو ئلنإل ا ءنا ف قامنادو يةنادحتةنب رندهلن
هادلنب،ن رناد و ق ناوو تاينادوا هننب رناد البن هاد نوبتنخاللنادا ن2022ن 2023/ن رنخاللن نظاسنفا دا ن ن من
الامنادوطنعقب نب رناد اولو رن
شوتكم،نيش يه نف ل نث من رنادرشتاءنادات ن هادلن د،نع ىن تاينادنبهةنادح اي مناالفوت
ا
بو ي خ ن 2021/10/27نفطنمط ين اينادر اجناداتخطنادل نيلب نمدىن ا ن ها تنادوا هننب رندهلنادر اجناداتخطن
هج ل ي منادلنبأل
 ضس عوالن مع ضسلعاذ ضس ط س سمذيل غ ضفسو المق ه جلا هاة ف نسو:نبن مءنع ىناد ب ديةنادوطن قب نبل ناد البناد طنط،نو وسنخاللنادا ن2023/2022نادوحض تند ش يكمنفطنبتن جنبحيطن لنوادوح لنادبي تافطنفطنادبهلناداتخامونهادل نينظ ن
اد البناد طنطند بي تافا نهج امنب ي نه ا ّ لن رنطت ناد تك ناد طنطندألبح نادا امنفطنفتنل ألنه وش ّالناد شته ن
رنمق منشبامند ب ي رن هاد اول ناد ورصصمنفطندياو نادلا نن هادون امناالقوص ديمن هاالجو يامألن هانضسناد البن
ننيل سناد البن
اداتخطند ورطالند شبامنادبحيام،نهو نيوسنخاللنع نادرطمن2023/2022نمعبادنبتن جنبحيطنيو ق ن ا
فا نبأهياقنبحيامن لن ل نادوحّ لنادبي تافطنفطنادبهلناداتخامنهآث يهنع ىن ل ينادون امنف ل أل
ضسعمسو الضسل كز ضسع س سألبحوث الدهض ة ضسسسو وت المق لو دالسة قط :ن
 ضس عوالن مع معاذ ضسذالحة سمذهض وت ُبن منء ع ى لكت طنادوف سناد و رنا بت و نب رناد البناداتخطنهكلن رن البنادبه منهاد تك ناداتخطنبو ي خن،2021/11/15ن
بلب ن ا ن ادوا هنن فطن ال ن معبادن ادبياو ن هادبح ن اد شوتكمن فطن ال ن ادا لن اإلن ئطن هادوبي ون ه نظاسن
ادفا دا ن هاد يشن فطن رو فن ال ن ادون امن االقوص ديمن هاالجو يام،ن و وسن خاللن لان ادا ن ادشبءن ب دوا هنن ادبحيطن
اد شوتهنب رناد اول ناديالثمن لنواد اول نهادون امنهاد لوبا موأل
 ضسلشوهكوت فس ضسلم قسوت ضس ل اة:ن رناد و ق نقا ناد البنخاللنادا ن2022ن2023/ن ن–نب د ش يكمنفطنعبدن رناد ورا نادون من افوتالا منه ض ي م)نع ىناد لو تناد ح طنهاإلق ا طنهادبهدط،نهادسنبن مءنع ىنادبع ا نادوطنيو ق ناد البن رن
ادابيبن رناد اول نادون م،ن ثنيور لنادابيبن نل نمعبادنه قبيسن هياقنع لنه باخال نه نتة نج ل أل
ن
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األنشطة التدريبية للعام 2023/2022
( )1الربامج والورش التدريبية ضمن اهليكل األساسي للتدريب ويتضمن ما يلي:
• التدريب االفرتاضي (عرب منصة  Zoomااللكرتونية) ويتكون مما يلي:
-ن )44نبتن جنافوتالطن ن

ن )9نهيشن بي شامنافوتالامن ن• التدريب احلضوري (يف مقر املعهد) ويتكون مما يلي:
ن )17نبتن جن بي شطن رصصطنن )34نبتن جن بي شطن−ن )13نبتن جن نفتدن ن

( )2الربامج والورش التدريبية خارج اهليكل األساسي للتدريب ويتضمن ما يلي:
)58 −نبتن جن بي شطن قوتحند ونف لنفطنادبهلناداتخامألن ن
ن )9نب ات جن بي شامنخ صنب د ل ناا ناداالقمألن ن-ن )9نب ات جن بي شامن رصصامنخ

منب تك ناد شتهع نادصغ تةنهاد و وطمأل ن

)نبتن جن بي شطن وش عطنخ
-ن  37ن

منب تك ناد شتهع نادصغ تةنهاد و وطمأل ن

-ن )50نهيشمن بي شامنقص تةنخ

منب تك ناد شتهع نادصغ تةنهاد و وطمنأل ن
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قوائم األنشطة التدريبية
(االفرتاضية واحلضورية) ومواعيدها
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ً
جدول رقم ( :)1قائمة الربامج التدريبية االفرتاضية موزعة حسب القضايا التنموية املعتمدة
يف االسرتاتيجية التاسعة للمعهد للفرتة ()2025-2020
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ضسب نومن ضس ذهابس ضالف ضاس
ضس خطسط ضإلنلوئس الإدضه ضس لسة
أساسيات التخطيط االستراتيجي
إدارة األزمات وسياسات التعافي االقتصادي والمالي
بناء فرق العمل وإدارة األزمات
تقييم الخطط التنموية وبناء المؤشرات
التخطيط االستراتيجي في القطاع التربوي
سياسات إعادة اإلعمار
دور نظم المعلومات في دعم اتخاذ القرار
التخطيط اإلنمائي
التخطيط الحضري
إعداد الخرائط االستثمارية

▪
▪
▪
▪
▪

استراتيجيات وسياسات التنمية االقتصادية
مهارات تحليل السياسات العامة
الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنمية
التغير المناخي وآثاره االقتصادية وطرق التكيف
تطوير العناقيد الصناعية

▪
▪
▪
▪
▪
▪

سياسات وبرامج التمكين االجتماعي
السلوكيات المهنية للوظيفة العامة
التنمية البشرية وبيئة العمل في القطاع الحكومي
الجدارات الوظيفية للقائمين على تنفيذ التدريب والتنمية المهنية
تحديد االحتياجات التدريبية والتخطيط الوظيفي
سياسات وبرامج تخفيف الفقر

▪
▪
▪

حمبد بسونوت المؤش ضت ضس جوه ضسخوهجسة
ضس ذفقوت ضسلوسسة ضسخوهجسة الضس لسة
سو وت عزاز ضسقذه ضس وفسسة ال لسة ضسصودهضت

▪
▪
▪

المؤسسات واألسواق واألدوات المالية الحديثة والتنمية
تمويل التنمية واإلدارة الحديثة للدين العام
تمويل المشروعات التنموية في القطاع العام

▪
▪
▪
▪

التخطيط المالي لرواد األعمال
سياسات وبرامج التمكين االقتصادي
اإلبداع واالبتكار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

القيادة اإلبداعية والتميز المؤسسي
اإلبداع واالبتكار المؤسسي في اإلدارة الحكومية
الالمركزية وسياسات التنمية المحلية
آليات ومحددات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالقطاع الحكومي
اإلصالح اإلداري وبناء القدرات المؤسسية
أفضل الممارسات في تجديد نظم الخدمة المدنية بالقطاع العام
طرق تقييم الكفاءة والفعالية في القطاع العام
نماذج وأساليب التطوير المؤسسي والبشري
الشراء العام وأبعاده االقتصادية والتنموية والتوجهات الحديثة
األنظمة الحديثة لإلدارة

▪
▪
▪

المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة
التجارة اإللكترونية والتنمية
أفضل الممارسات الدولية في التحول الرقمي

ضس لسة ضسلس ذضمة الضسسسو وت ضس ل اة

ضس لسة ضسبش اة الضسسسو وت ضالج لوعسة

ضس ذفقوت ضسخوهجسة الضس وفسسة

ل اد ضس لسة

هاود ضبعلو

ضس لسة ضسلؤ سسة

قضويو مس جذ
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ف

ضالنعقود

2022/11/07
2022/11/14
2022/11/21
2022/12/12
2023/02/06
2023/02/13
2023/05/01
2023/03/13
2023/05/15
2023/05/22

2022/11/09
2022/11/16
2022/11/23
2022/12/14
2023/02/08
2023/02/15
2023/05/03
2023/03/15
2023/05/17
2023/05/24

2022/10/24
2023/05/08
2023/05/29
2023/06/05
2023/06/12

2022/10/26
2023/05/10
2023/05/31
2023/06/07
2023/06/14

2022/10/17
2022/10/31
2022/12/05
2022/12/12
2023/01/09
2023/03/06

2022/10/19
2022/11/02
2022/12/07
2022/12/14
2023/01/11
2023/03/08

2022/11/28
2023/01/30
2023/06/12

2022/11/30
2023/02/01
2023/06/14

2022/12/19
2023/01/30
2023/03/13

2022/12/21
2023/02/01
2023/03/15

2022/12/19
2022/12/26
2023/01/23
2023/05/01

2022/12/21
2022/12/28
2023/01/25
2023/05/03

2022/12/05
2022/12/26
2023/01/09
2023/01/16
2023/01/16
2023/01/23
2023/02/06
2023/02/13
2023/03/06
2023/05/22

2022/12/07
2022/12/28
2023/01/11
2023/01/18
2023/01/18
2023/01/25
2023/02/08
2023/02/15
2023/03/08
2023/05/24

2022/10/31
2022/11/14
2023/06/05

2022/11/02
2022/11/16
2023/06/07

جدول رقم ( :)2قائمة الورش التدريبية االفرتاضية
ع ضن ضس هشة

 .1التخطيط االستراتيجي
 .2تطوير العناقيد الصناعية
 .3الحوكمة المستجيبة في مرحلة ما بعد كوفيد19-
 .4التخطيط اإلنمائي في الدول العربية :الواقع والمأمول
 .5متطلبات النمو الشامل التشغيلي في الدول العربية
 .6تحديات التنويع االقتصادي في الدول العربية
 .7تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
 .8المديونية في الدول العربية :الواقع والمخاطر والحلول
 .9تطوير األسواق والمؤسسات المالية ألغراض التنمية العربية
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جدول رقم ( :)3قائمة الربامج التدريبية التخصصية احلضورية والربامج التدريبية األسبوعية املكونة هلا
ضسب ضمن ضس ذهابسة ضس خصصسة
 .1التخطيط اإلنمائي وآليات المتابعة والتقييم
 .2المسوحات الميدانية ومؤشرات سوق العمل
 .3تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .4قياس الكفاءة والفعالية واإلصالح اإلداري في القطاع العام
 .5تمويل التنمية وإدارة الدين العام
 .6التحول الرقمي واقتصاد المعرفة
 .7سياسات وبرامج التشغيل وتخفيف الفقر
 .8الحسابات القومية والنمذجة االقتصادية
 .9البيئة والتنمية المستدامة
 .10إدارة المخاطر وسياسات الحماية االجتماعية
 .11سياسات التجارة الخارجية وتحديات العولمة
 .12إعداد وتحليل التقارير االقتصادية
 .13تطوير إدارات التدريب وإدارة الموارد البشرية في القطاع
العام
 .14التنويع االقتصادي وسياسات التنمية الصناعية والزراعية
 .15تدريب المدربين في مجال المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
 .16سياسات التنمية البشرية وسوق العمل

 .17استراتيجيات وسياسات تنمية القطاع الخاص

ضسب ضمن ضس ذهابسة ضب ب عسة ضسلي نة سه

ف

ضالنعقود

التخطيط اإلنمائي

2022/10/16

2022/10/20

آليات متابعة وتقييم الخطط التنموية

2022/10/23

2022/10/27

بناء وتحليل المسوحات الميدانية

2022/10/16

2022/10/20

تحليل مؤشرات سوق العمل

2022/10/23

2022/10/27

الدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

2022/10/30

2022/11/03

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

2022/11/06

2022/11/10

طرق تقييم الكفاءة والفعالية في القطاع العام

2022/10/30

2022/11/03

اإلصالح اإلداري وبناء القدرات المؤسسية

2022/11/06

2022/11/10

تمويل التنمية واإلدارة الحديثة للدين العام

2022/11/13

2022/11/17

المؤسسات واألسواق واألدوات المالية الحديثة والتنمية

2022/11/20

2022/11/24

التحول الرقمي وقضايا التنمية

2022/11/13

2022/11/17

اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية

2022/11/20

2022/11/24

سياسات وبرامج التشغيل

2022/11/27

2022/12/01

سياسات وبرامج تخفيف الفقر

2022/12/04

2022/12/08

نظم الحسابات القومية وتركيب مصفوفة الحسابات االجتماعية

2022/11/27

2022/12/01

استخدام النمذجة في التخطيط اإلنمائي

2022/12/04

2022/12/08

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسياساتها

2022/12/11

2022/12/15

البيئة والتنمية المستدامة وتقييم األثر البيئي

2022/12/18

2022/12/22

إدارة المخاطر االجتماعية

2022/12/11

2022/12/15

سياسات الحماية االجتماعية

2022/12/18

2022/12/22

تحديات العولمة وبناء التكتالت اإلقليمية

2023/01/15

2023/01/19

سياسات التجارة الدولية والتنمية

2023/01/22

2023/01/26

إعداد التقارير االقتصادية الكلية ورسم السياسات

2023/01/15

2023/01/19

تحليل التقارير االقتصادية الدولية ورسم السياسات

2023/01/22

2023/01/26

آليات تطوير إدارات التدريب في القطاع العام

2023/02/05

2023/02/09

االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام

2023/02/12

2023/02/16

التنويع االقتصادي والسياسات الصناعية الحديثة

2023/03/05

2023/03/09

سياسات التنمية الزراعية

2023/03/12

2023/03/16

أساسيات التدريب الحديثة

2023/03/05

2023/03/09

أساليب ومهارات التدريب المتقدمة في مجال المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

2023/03/12

2023/03/16

استراتيجيات التنمية البشرية

2023/05/07

2023/05/11

سياسات التعليم والتدريب وسوق العمل

2023/05/14

2023/05/18

سياسات تنمية القطاع الخاص

2023/05/07

2023/05/11

استراتيجيات وأساليب استقطاب االستثمار األجنبي المباشر
وترويج الفرص االستثمارية

2023/05/14

2023/05/18
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جدول رقم (ً :)4قائمة الربامج التدريبية األسبوعية احلضورية املكونة للربامج التدريبية التخصصية والربامج
املنفردة موزعة حسب القضايا التنموية املعتمدة يف االسرتاتيجية التاسعة للمعهد للفرتة ()2025-2020
البرنامج التدريبي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45

فترة االنعقاد
التخطيط اإلنمائي وإدارة التنمية

التخطيط اإلنمائي
بناء وتحليل المسوحات الميدانية
آليات متابعة وتقييم الخطط التنموية
نظم الحسابات القومية وتركيب مصفوفة الحسابات االجتماعية
استخدام النمذجة في التخطيط اإلنمائي
إعداد التقارير االقتصادية الكلية ورسم السياسات
مناهج استشراف المستقبل
التخطيط االستراتيجي للقطاع التربوي
التنمية المستدامة والسياسات التنموية
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسياساتها
البيئة والتنمية المستدامة وتقييم األثر البيئي
سياسات األمن الغذائي والصحي
تحليل التقارير االقتصادية الدولية ورسم السياسات
التنويع االقتصادي والسياسات الصناعية الحديثة
سياسات التنمية الزراعية
الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة
سياسات تنمية القطاع الخاص
االقتصاد األخضر واالقتصاد الدائري والتنمية والمستدامة
التنمية البشرية والسياسات االجتماعية
تحليل مؤشرات سوق العمل
سياسات وبرامج التشغيل
سياسات وبرامج تخفيف الفقر
إدارة المخاطر االجتماعية
سياسات الحماية االجتماعية
آليات تطوير إدارات التدريب في القطاع العام
االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام
أساسيات التدريب الحديثة
استراتيجيات التنمية البشرية
سياسات التعليم والتدريب وسوق العمل
التدفقات الخارجية والتنافسية
تحديات العولمة وبناء التكتالت اإلقليمية
سياسات التجارة الدولية والتنمية
استراتيجيات وأساليب استقطاب االستثمار األجنبي المباشر وترويج الفرص
االستثمارية
العون اإلنمائي العربي والدولي
تمويل التنمية
تمويل التنمية واإلدارة الحديثة للدين العام
المؤسسات واألسواق واألدوات المالية الحديثة والتنمية
التمويل اإلسالمي والتنمية
ريادة األعمال
الدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اإلبداع واالبتكار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أدوات التمويل اإلسالمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أساليب ومهارات التدريب المتقدمة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
التنمية المؤسسية
طرق تقييم الكفاءة والفعالية في القطاع العام
اإلصالح اإلداري وبناء القدرات المؤسسية
القيادة اإلبداعية واالبتكار المؤسسي في اإلدارة الحكومية
اإلصالح المؤسسي والحوكمة في القطاع الحكومي
آليات ومحددات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالقطاع الحكومي
قضايا مستجدة
التحول الرقمي وقضايا التنمية
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2022/10/16
2022/10/16
2022/10/23
2022/11/27
2022/12/04
2023/01/15
2023/01/29
2023/05/21

2022/10/20
2022/10/20
2022/10/27
2022/12/01
2022/12/08
2023/01/19
2023/02/02
2023/05/25

2022/12/11
2022/12/18
2022/12/25
2023/01/22
2023/03/05
2023/03/12
2023/04/30
2023/05/07
2023/05/28

2022/12/15
2022/12/22
2022/12/29
2023/01/26
2023/03/09
2023/03/16
2023/05/04
2023/05/11
2023/06/01

2022/10/23
2022/11/27
2022/12/04
2022/12/11
2022/12/18
2023/02/05
2023/02/12
2023/03/05
2023/05/07
2023/05/14

2022/10/27
2022/12/01
2022/12/08
2022/12/15
2022/12/22
2023/02/09
2023/02/16
2023/03/09
2023/05/11
2023/05/18

2023/01/15
2023/01/22
2023/05/14
2023/05/21

2023/01/19
2023/01/26
2023/05/18
2023/05/25

2022/11/13
2022/11/20
2023/06/11

2022/11/17
2022/11/24
2023/06/15

2022/10/30
2022/11/06
2023/01/08
2023/01/08
2023/03/12

2022/11/03
2022/11/10
2023/01/12
2023/01/12
2023/03/16

2022/10/30
2022/11/06
2022/12/25
2023/04/30
2023/05/28

2022/11/03
2022/11/10
2022/12/29
2023/05/04
2023/06/01

2022/11/13

2022/11/17

 .46اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية
 .47القطاع السياحي والتنمية

2022/11/20
2023/01/29

2022/11/24
2023/02/02
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تحليل نموذج المدخالت والمخرجات
تقييم الخطط التنموية وبناء المؤشرات
تقييم المشروعات في إطار الخطط االقتصادية
إعداد الخرائط االستثمارية
دراسات الجدوى وتقييم المشروعات التنموية

البرامج التدريبية
التخطيط اإلنمائي وإدارة التنمية
إعداد برامج العمل الحكومية ومتابعة تنفيذها
قواعد البيانات وتقارير متابعة وتقييم األداء التنموي
مهارات التدريب المتقدمة في مجال التخطيط اإلنمائي
استشراف المستقبل وسوق النفط الدولي

التنمية المستدامة والسياسات التنموية
مهارات تحليل السياسات العامة
السياسة المالية والتنمية
استراتيجيات وسياسات التنمية المحلية
الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنمية
التنمية البشرية والسياسات االجتماعية
تنمية المهارات اإلشرافية لإلدارة الوسطى
سياسات الحماية االجتماعية في ظل األزمات
تقييم النشاط التدريبي وقياس العائد من التدريب
السلوكيات المهنية للوظيفة العامة
الجدارات الوظيفية للقائمين على تنفيذ التدريب والتنمية المهنية
إعداد المدربين ومهارات التدريب ال ُمتقدمة
التدفقات الخارجية والتنافسية
آليات تعزيز التعاون االقتصادي العربي
اتفاقيات التجارة العالمية وآثارها على االقتصادات العربية
التدفقات المالية الخاصة والتنمية
سياسات تنمية الصادرات
التدفقات المالية الرسمية والتنمية
تمويل التنمية
تقييم األداء المالي واإلقراضي لمؤسسات التمويل األصغر
تطوير النظام المالي وتمويل التنمية
المصارف اإلسالمية والتنمية
ريادة األعمال
تمكين الشباب وتعزيز دورهم التنموي
تحليل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكتابة التقارير
تقييم األثر التنموي لمؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إدارة األزمات ومهارات التغيير والتطوير في المشروعات إعداد الدراسات والمسوحات الميدانية في مجال المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
الصغيرة والمتوسطة
سياسات وتدابـير تعافي المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمكين االقتصادي واالجتماعي
ذوي االحتياجات الخاصة
في ظل األزمات
أساليب التدريب الحديثة في مجال ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة
تطبيقات تدريبية عملية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والمتوسطة
إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مشروعك الصغير ..من الفكرة إلى التشغيل والتطوير
تمكين المرأة وتعزيز دورها التنموي
التنمية المؤسسية
نماذج وأساليب التطوير المؤسسي والبشري
أفضل الممارسات في تجديد نظم الخدمة المدنية بالقطاع العام
إدارة األداء الحكومي وموازنة البرامج واألداء
مهارات إعداد وتصميم المبادرات الخاصة بتطوير بيئة العمل
القيادة اإلبداعية والتميز المؤسسي
قضايا مستجدة
المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة
االقتصاد لغير االقتصاديين
الدبلوماسية االقتصادية
سياسات وبرامج التنمية الريفية
آليات بناء وإدارة المراصد التنموية
أفضل الممارسات الدولية في التحول الرقمي
مهارات بناء استراتيجيات وسياسات وطنية قائمة على اقتصاد المعرفة اإلعالم االقتصادي والتنموي
سياسات وحوكمة نظام الصحة العامة
التجارة اإللكترونية والتنمية
سياسات واستراتيجيات إدارة المعرفة في المؤسسات
إدارة وترشيد استهالك المياه
اإلدارة االقتصادية للموارد المائية

* يتم تحديد فترة انعقاد البرنامج باالتفاق مع الجهة الطالبة في الدولة.
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جدول رقم ( :)6قائمة الربامج التدريبية التخصصية/الربامج التدريبية التخصصية املتقدمة اخلاصة
للجهات ذات العالقة

البرامج التدريبية المكونة للبرنامج التدريبي التخصصي المتقدم/
البرنامج التدريبي التخصصية/
للبرنامج التدريبي التخصصي
التخصصية المتقدمة
التخطيط اإلنمائي وإدارة التنمية
 .1التخطيط اإلنمائي
برنامج تدريبي تخصصي متقدم
 .2استخدام النمذجة في التخطيط اإلنمائي
" التخطيط اإلنمائي"
 .3بناء المؤشرات في التخطيط اإلنمائي
( 4برامج تدريبية أسبوعية)
 .4آليات متابعة وتقييم الخطط التنموية
التنمية البشرية والسياسات االجتماعية
 .1سياسات التعليم وسوق العمل
برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"التمكين وسوق العمل والتنمية البشرية"
 .2التمكين االقتصادي
( 3برامج تدريبية أسبوعية)
 .3التمكين االجتماعي
التدفقات الخارجية والتنافسية
سو وت ضس جوه ضسذالسسة الضس لسة
.1
ب نومن ذهابس خصصس م قذم
" ضس جوه ضسذالسسة ال شجسع ضال ثلوه ضسلحمس الضبج بس"
سو وت عزاز ضسقذه ضس وفسسة ال لسة ضسصودهضت
.2
 3ب ضمن ذهابسة ب عسة)
 .3ض ض سجسوت ال وسب ض قطوب ضال ثلوه ضبج بس ضسلبوش ال الان ضس ص ضال ثلوهاة
برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"التمويل اإلسالمي والتنمية"
( 3برامج تدريبية أسبوعية)
برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"تمويل التنمية"
( 3برامج تدريبية أسبوعية)
برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"تدريب المدربين في مجال ريادة األعمال
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"
( 4برامج تدريبية أسبوعية)

تمويل التنمية
 .1التمويل اإلسالمي وقضايا التنمية
 .2المصارف اإلسالمية والتنمية
 .3أدوات التمويل اإلسالمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .1تمويل التنمية واإلدارة الحديثة للدين العام
 .2المؤسسات واألسواق واألدوات المالية الحديثة
 .3التدفقات المالية األجنبية والتنمية
ريادة األعمال
 .1أساسيات التدريب الحديثة
 .2مهارات التدريب المتقدمة
 .3أساليب التدريب الحديثة في مجال ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .4تطبيقات تدريبية عملية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"سياسات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
( 4برامج تدريبية أسبوعية)

.1
.2
.3
.4

الدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعداد استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"تمكين رواد األعمال"
( 4برامج تدريبية أسبوعية)

.1
.2
.3
.4

برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"اقتصاد المعرفة"
( 4برامج تدريبية أسبوعية)

.1
.2
.3
.4

مشروعك الصغير ..من الفكرة إلى التشغيل والتطوير
إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اإلبداع واالبتكار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قضايا مستجدة
التحول الرقمي وقضايا التنمية
اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية
سياسات واستراتيجيات إدارة المعرفة في المؤسسات
مهارات بناء استراتيجيات وسياسات وطنية قائمة على اقتصاد المعرفة
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رواد األعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
البرامج التدريبية التخصصية الموجهة إلى ّ

البرنامج التدريبي التخصصي
برنامج تدريبي تخصصي
"تأسيس وتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
( 2برنامج تدريبي أسبوعي)
برنامج تدريبي تخصصي
"دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة "
( 2برنامج تدريبي أسبوعي)
برنامج تدريبي تخصصي
"اإلدارة المالية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
( 2برنامج تدريبي أسبوعي)

البرامج التدريبية المكونة للبرنامج التدريبي التخصصي
.1

مشروعك الصغير ..من الفكرة إلى التشغيل والتطوير

.2

إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

.1

إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

.2

تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة

.1

محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

.2

التخطيط المالي وتقييم األداء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

البرامج التدريبية التخصصية الموجهة إلى العاملين في المؤسسات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
البرامج التدريبية المكونة للبرنامج التدريبي التخصصي المتقدم/
للبرنامج التدريبي التخصصي

البرنامج التدريبي المتقدم /
البرنامج التدريبي التخصصي
برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
( 4برامج تدريبية أسبوعية)
برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها"
( 4برامج تدريبية أسبوعية)
برنامج تدريبي تخصصي
"تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
( 2برنامج تدريبي أسبوعي)
برنامج تدريبي تخصصي
"استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخرائط االستثمارية"
( 2برنامج تدريبي أسبوعي)

.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مخاطر االئتمان وربحية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إدارة وتحصيل الديون المتعثرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أدوات التمويل اإلسالمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
سياسات تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعداد الخرائط االستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 .1الدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .2تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .1إعداد استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .2إعداد الخرائط االستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .1مهارات إعداد الدراسات والمسوحات الميدانية في مجال المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

برنامج تدريبي تخصصي
"مهارات قياس األثر التنموي لمؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة"
) 2برنامج تدريبي أسبوعي)

 .2مهارات تقييم الدور التنموي لمؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة

برنامج تدريبي تخصصي
"تدريب المدربين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة"

 .1أساسيات التدريب
 .2مهارات وأساليب التدريب الحديثة في مجال المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
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رواد األعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
البرامج التدريبية التخصصية الموجهة إلى ّ

البرامج التدريبية المكونة للبرنامج التدريبي التخصصي

البرنامج التدريبي التخصصي
( 2برنامج تدريبي أسبوعي)

جدول رقم ( :)8قائمة الربامج التدريبية األسبوعية اخلاصة مبركز املشروعات الصغرية واملتوسطة التابع للمعهد
البرامج التدريبية األسبوعية الموجهة إلى رواد األعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
-

مشروعك الصغير ..من الفكرة إلى التشغيل والتطوير
إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعداد خطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات ضمان القروض
إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إدارة األزمات ومهارات التغيير والتطوير في المشروعات الصغيرة
 التخطيط المالي وتقييم األداء في المشروعات الصغيرة والمتوسطةوالمتوسطة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمكين االقتصادي واالجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة
-

محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حقوق االمتياز والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الحماية القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشتريات الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
التسويق اإللكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة

البرامج التدريبية األسبوعية الموجهة إلى العاملين في المؤسسات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
-

الدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
سياسات تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أدوات التمويل اإلسالمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 إدارة وتحصيل الديون المتعثرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة-

إعداد الخرائط االستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
حقوق االمتياز والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

-

تحليل سالسل القيمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

-

مهارات وآليات تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي للمشروعات
الصغرى والصغيرة والمتوسطة
مهارات تقييم الدور التنموي لمؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
سياسات وتدابـير تعافي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل
األزمات

-

-

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات ضمان القروض
حاضنات األعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تحليل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكتابة التقارير
مخاطر االئتمان وربحية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
آليات تمكين وتفعيل مشاركة المرأة في قطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
إعداد استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تقييم وتطوير مؤسسات التمويل األصغر
مهارات وأساليب التدريب الحديثة في مجال المشروعات الصغيرة
والمتوسطة

-

سياسات تنمية قطاع المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

-

مهارات إعداد الدراسات والمسوحات الميدانية في مجال
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

-

سياسات تطوير بيئة األعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

-
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جدول رقم ( :)9قائمة الورش التدريبية القصرية اخلاصة مبركز املشروعات الصغرية واملتوسطة
الورش التدريبية القصيرة
 اإلدارة االحترافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة األخطاء الشائعة في دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نموذج العمل التجاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة استراتيجية وخطة التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إدارة الوقت واإلنتاجية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مرتكزات تحديد الشكل القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أساسيات إدارة المخزون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة القيادة اإلبداعية واالبتكار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة آليات التسعير والمنافسة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهارات اختيار الموارد البشرية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة قانون العمل الكويتي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مهارات تطوير العالمة التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -ضبط التكاليف في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

-

 كيف تدخر لتستثمر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسرار النجاح في خدمة العمالء لرواد األعمال والمشروعات الصغرىوالصغيرة والمتوسطة
 كيف تقيم وتطور أداء مشروعك؟ Model C فلسفة النجاح للشركات العالمية فنون التعامل مع األزمات في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقود المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبقرية التسويق واإلقناع ألصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطة التفكير والتخطيط االستراتيجي ألصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطة إدارة التغيير والتطوير في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدامنموذج كوتر
 مهارات ومتطلبات التعامل مع األزمات في المشروعاتالصغيرة والمتوسطة
 المهارات القيادية لرواد األعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطةلرواد األعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة
 التخطيط المالي الفعّال ّوالمتوسطة

-

مهارات تسويق المشروعات الصغيرة من خالل وسائل التواصل االجتماعي
إدارة المبيعات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
خطة العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أساسيات المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
استكشاف األفكار والفرص االستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
التحليل المالي والقوائم المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
خرائط االستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أساسيات تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حق االمتياز والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
مهارات تطبيق خطط التشغيل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نظام التأمينات الكويتي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إدارة التدفقات المالية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
التخطيط المالي المسبق لرواد األعمال وأصحاب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
فن اختيار الموقع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
مهارات التواصل الذكي لرواد األعمال وأصحاب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
قيادة تطوير وتنفيذ المشروعات
الحماية القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
التفكير والقياس الكمي ألداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أساليب التمويل الحديثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الذكاء االجتماعي ودوره في نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تحليل وتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مهارات تحسين جودة السلع والخدمات في المشروعات الصغيرة المتوسطة

-

إدارة المعرفة في المؤسسات الممولة للمشروعات الصغرى والصغيرة

-

التفكير االبتكاري واالستراتيجي في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
استراتيجية النمو في المشروعات الصغيرة والمتوسطـة باستخـدام 360
Model

-
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ملزيد من املعلومات حول وصف ومكونات
الربامج التدريبية ،الرجاء زيارة موقع املعهد
على شبكة اإلنرتنت على العنوان التال:

www.arab-api.org
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القواعد العامة واإلجراءات املتبعة للمشاركة يف:
.1

األنشطة التدريبية االفرتاضية

.2

األنشطة التدريبية احلضورية داخل دولة املقر
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القواعد العامة واإلجراءات املتبعة
للمشاركة يف األنشطة التدريبية االفرتاضية
ً

أوال  :الربامج التدريبية االفرتاضية
اجلهات املستهدفة:
ن لولب نب ات جناد البنكلنادفل نادا منفطن رو فناد لو
مدىناد لو رنب د

ال نادون

نهاد

ال ناد ظافامنب د اول نهاألجل ةنادحا ام،نب إلل فمن

منفطنادا دسناداتخطأل ن

شروط الرتشيح:
 .1ننيا نناد تشحن

المنع ىنديجمنادبا د ي
ن

نفطنادورصص ناا ناداالقمنب ل نادشتن جنادوبي شطأل

 .2ننيون وون ل نادشتن جنادوبي شطن نطشاامنع لناد تشحنه ل

ناد ظافامنها وا ج نادوبي شامنأل ن

 .3اطىناألفض امند تشحندهننادان )50نع منأل ن
 .4يشوتونه

لنادوتشاح نقشلن عبنببءنادشتن جنبفوتةنالن قلنعرن3ن و با أل

إجراءات التسجيل:
 .1يق ن اد تشحنب وواف ءن ن اجن ادوتشاحن االد وتهنطن اد ا بيجن ع ىن فحمن ادوبي ون االفوتالطن فطن ق ن اد الب،ن هإيف قن ج ا ن
اد لونبا ناد ط خمنمد وتهنا منه ط ن
-

ىن بيتنع ناد البناداتخطند ورطالألن ن
خط نيو طن او بنه رو ن رنيئا نجلمنع لناد تشحنادحا امنه ج نمد ن
يةن رنآختن نا لنع طند تشحأل ن

 .2درنياوبنبأ نن اجن تن ا لو ننب دشا ن نهاد لونبا ناد ط خمألن ن
 .3يق ناد البنباخط يناد لمناد ا تشحمنبنوا مناالخوا ينقشلنببءنادشتن جنبفوتة نز نامن ن وبم،نه سن حبيبنوقفنعبدناد ش يك رن
فطنادشتن جناد ا بنب اق ن40-30ن ش يهن رن رو فناألجل ةنهاد اول نادحا امنفطنادبهلناداتخامأل ن

 .4يو ا ا دىن اد ال اابن ع ا اامن ر طبمن اد قش د رن د ش يكمن فطن األنشطمن ادوبي شام ،ن نه ه ب س نبتابلن مد وتهنطن د ول لن ع ىن نصمن
zoomناإلد وتهنامنخ صنب دشتن جنفطن عبن قص هن3ن ي نع لنقشلنبب نادشتن جألن ن
 .5يوح لناد البنك فمننفق نادوبي وند قش د رن رن تشحطناد ل نادحا امأل ن
-30-

مواعيد الربامج:
 .1ااقبنج ا نادش ات جنب اق نثالثمن ي ن بي شام،نه شو لناد نادوبي شطناد ا بنع ىنو عو رنهخ ل منه يخا رندقاقمن بي شامألن ن
 .2ينقلسناد ناد ا بنمدىنج لو رن بي ش و رني ا من بةنكلنج لمن75ندقاقم)،نهادسنع ىنادنح نادو دطن ن
 ضسجمسة ضس ذهابسة ضبالسى 11:15-10:00 :ضسض

-ف

ضسصبوحسة ب قبت مية ضسلي مة)

ضحة11:30-11:15 :

 -ضسجمسة ضس ذهابسة ضسثونسة 12:45-11:30 :ضس

ضسصبوحسة ب قبت مية ضسلي مة)

 .3وط وناد ش يكمن ني ط ن ن
نادو ا ناد وبي نب اع بناد بهلناد نطند شتن ج،نهفطن دمنعب ناالنوظ نيوسنمخط يناد لمناد ا تشحمند نيو ا منبلدسأل ننن نن ض رناد لمناد ا تشحمن فتغن ا تشحل نخاللنفوتةن ش يكو نب دشتن جن فت من مألن ن-ن ننيلورب ناد وبي نجل زن

وونآدط/نالبو

ن/ند حناكط /فن ح ل)ن نك تانهادوأربن رنوال منادص

نهادص يةن،نننن

ن تاع ةن ا ف ناد ل زنعنبنادوطشاق نادا امن لونميش دا ناد بي ألن ن
-نادوأربن رنوال مناال ص لنبشبامناإلنوتنتنقشلناالنض نمدىنادشتن جألن ن

الشهادة:
ا نحنشل دة ن بي و ن مد وتهنامند ش يك رنفطنادش ات جنادوبي شامنعنبنم
اد وبي ناد و

نادحض يندل ع ناناق دنادشتن ج،نهنا نحنشل دةن

نيشب ن ف عالمن و امنفطنادشتن جألن
ند ش يهنادل ا

ً
ثانيا :الورش التدريبية االفرتاضية
-

نن اد ش يكمن فطن اد يشن ادوبي شامن االفوتالامن

ن م،ن ه ارن ادول لن د ا

رن فطن اد اول ن ادحا امن هادقط ن

ادر صنهاألفتادنأل
-

يا ننادول لناإلد وتهنطند يشنادوبي شامناالفوتالامن رنخاللنادتابلنادل نو وسنمدياج نفطناإلعالننعرناد يشمنع ىن
ل ب ناد البنبقن ا نادو ا لناالجو عطأل

-

نحنشل دةن بي شامند ش يك رنفطناد يشنادوبي شامناالفوتالامنعنبنم
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ن ض ينفوتةناناق دناد يشمأل

القواعد العامة واإلجراءات املتبعة للمشاركة
يف األنشطة التدريبية احلضورية داخل دولة املقر
اجلهات املستهدفة:
لولب نب ات جناد البنكلنادفل نادا منفطن رو فناد لو
ادحا ام،نب إلل فمنمدىناد لو رنب د

نهاد

ال ناد ظافامنب د اول نهاألجل ةنادحا امنه تن

ال نادون منفطنادا دسناداتخطأل ن

ن

شروط الرتشيح:
 .1ننيا نناد تشحن

المنع ىنديجمنادبا د ي
ن

نفطنادورصص ناا ناداالقمنب ل نادشتن جنادوبي شطنأل

.2ن ننيون وون ل نادشتن جنادوبي شطن نطشاامنع لناد تشحنه ل
.3ن ننيا نناووال نادوتشاحنهاوو

ناد ظافامنها وا ج نادوبي شامألن

لنمجتاءا ن ل لن ش يكمناد تشحنقشلن عبنببءنادشتن جنبفوتةنالن قلنعرنشلت رأل ن

.4ن ااطىناألهد مند تشحندهننورناد اانن)50نع منأل ن

إجراءات التسجيل:
 .1يوب ن اد البن مجتاءا ن قطن ادوتشاحن مد وتهنا من ع ىن

فحمن ادوبي ون اد رصصمن د ش ات جن ادحض ي من داخلن دهدمن اد قتننننننننننننن

رنخاللن قا ناإلد وتهنط،نبح ثنيق ناد تشحنبواشلمنن اجنادوتشاح،نهإيف قنج ا ناد لونبا ناد ط خمنمد وتهنا منه ط ن ن
رنيئا نجلمنع لناد تشحنادحا امنه ج نمدىن بيتنع ناد البأل ن
نخط نيو طن او بنه رو ن ن-ن

يةن رنآختن ا لنع طند تشحأل ن

 .2د ا تشح رن رنخ يجندهدمناد ت،نهإل فمند لك ين عاله،نايط ونميو لن ن
نننننن-ن

يةن رنج ازنوفتناد تشحنع ىن ننيا نن

دح مند بةنالن قلنعرنادلومن شلتنأل ن

 .3درنياوبنبأ نن اجن تن ا لو ننب دشا ن نهاد لونبا ناد ط خمألن ن
 .4يق ناد البنباخط يناد لمناد ا تشحمنبنوا مناالخوا ينقشلنببءنادشتن جنبفوتةنز نامن ن وبمأل ن
 .5يو ا ا دا اىناد الا ا اابنمجتاءا نم ا اباين أش ات نادبخا ا لنه
نننث ااسنيوسنمخط ي سأل
ن

ن لارتنادلفتند ا ارنيوا ا ا ااسن اقش دا االسنفطناألنشطمنادوبي شام،ننننننننننننننننننن
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 .6يوح لناد البنك فمنادنفق ند قش د رن رن تشحطناد ل نادحا ام،نهادوطن ش ل ننن ن
ن دافنادوبي وألن ننننن ن
ننن-ن لكتةنوفتناد وبيخ رن رنع ا سنب بانلسنهادا دةنمد ل نب دبيجمنادلا امنأل ن
ننن-ناإلق مناد

منفطنوارناد البأل ن

ننن-ن ف تناد ا ال ن رن/نمدىناد ط ين–نج ال ن ات فامند ا دسندهدمناد تألن

مواعيد الربامج:
( )1ااقبنج ا نادش ات جنب اق نخ لمن ي ن بي شامألن ن
()2ن يشو لناد ناد ا بنع ىن يخ نو ع ن بي شامن قت ب مأل ن
()3ن وط وناد ش يكمن ني ط ن ن
نادو ا ناد وبي نب اع بناد بهلناد نطند شتن ج،نهفطن دمنعب ناالنوظ نيوسنمخط يناد لمناد ا تشحمند نيو ا منبلدسأل ن-ن نن ض رناد لمناد ا تشحمن فتغن ا تشحل نخاللنفوتةن ش يكو نب دشتن جن فت من مألن ن

الشهادة:
ا نحنشل دة ن بي و ن د ش يك رنفطنادش ات جنادوبي شامنعنبنم
اد و

نادحض يندل ع ناناق دنادشتن ج،نها نحنشل دة ناد وبي ن

نيشب ن ف عالمن و امنفطنادشتن جألن
ند ش يهنادل ا

تكلفة املشاركني يف الربامج التدريبية للمرشحني من القطاع اخلاص:
نننننننننيشوتونميو لنن اجنادوتشاحنمد وتهنانمن اد بيجنع ىن فحمنادوبي وناد رصصمند ش ات جنادحض ي منداخلندهدمناد قتنفطن
ىنب دشا ن نقشلن عبنببءنادشتن جنادوبي شطنبشلت رألن ن
ق اد البنب إلنوتنت،نبح ثنيا نن لو ف ن
م
ننننننننن فمنادوبي ونهاإلق من نثال نهجب ني ا منع ىنادنح نادو دطن ن
-

ند شتن جنادوبي شطن–ن5ن ي نن–ن1200ندهالين ت اطأل ن

-

ند شتن جنادوبي شطنادورصصطن ن–ن10ن ي ن–ن2400ندهالين ت اطأل

فمنادوبي ونفقلن–نببهنناإلق منفطنوارناد البنهخبهنناد جب نع ىنادنح نادو دطن ن
-

د شتن جنادوبي شطن–ن5ن ي ن–ن500ندهالين ت اطأل ن

-

د شتن جنادوبي شطنادورصصطن ن–ن10ن ي ن ن–ن850ندهالين ت اطأل ن
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يوح لناد ش يهن فمن لكتةنادلفتنادر

منب ،نه و ّدىنع لن ت ب نادح

نهادلفتنبنفل أل ن

البدنقا مناد ش يكمنفطنادشتن جنفطن عبنالنيو هزنشل امتن رن ي خنببءنادشتن جأل
ن البدنقا مناد ش يكمنفطنادشتن جنب اوطمن ح لن صتفطنع ىن ل ناد البناد لك يةن ف
ض

ضسلس بذ

ضسلعاذ ضسع س سم خطسط بوسك ات

ض

الع ضن ضسب ك

ب ك ضسخمسن  -ضسل كز ضس ئسسس  -ف ع مبوهك ضسكبب  -دالسة ضسك ات

هق ضسحسوب بوسذالاله ضبم ايس

04810814

هق ضسحسوب بوسذي وه ضسك ا س

05522059

IBAN

KW19 GULB 0000 0000 0000 0005 5220 59

IBAN

ن دن ه ن ن

KW 59 GULB 0000 0000 0000 0004 8108 14

لو ي جى إه و ص ه م إشعوه ضس ح اد ضسلص فس إسى ضسب اذ ضإلسك النس سإلدضه ضسلوسسة بوسلعاذ ضس وسس wael@api.org.kw

مالحظات هامة:
 .1ا و

من رناد البنبو وا ندائتةناد لوف بيرن رن نشطو نادوبي شام،نه رن جلن ال تنع امنادوتشاحنهادول لنف ل ،نفانناد البن

يوب نمجتاءا ن قطنادوتشاح نهادقش لنهاالعولاينمد وتهنا من رنخاللن قا نع ىناإلنوتنتنبح ثنيق ناد تشحنب وواف ءنن اجن
تشاح ناد او بن رنجلو ،نهإيف قنج ا ناد لونبا ناد ط خمنمد وتهنا مأل ن
 .2يحظتن اد البناداتخطند ورطالنع ىناد ش يك رنا طح ن هنمق من وت سن السنب د البن ثن ءنفوتةناناق دنادشتن ج .ن
 .3النيوح لناد البنخاللنفوتةنادوبي ون يمن ا ض ننوا منادح اد ن هناد تضنادل نياد ند ا
ادلفتن هنخاللنفوتةنمق مناد ش يهن ثن ءناناق دنادشتن ج .ن
 .4درنينظتنفطنادوتشاح ن تناد لو فامندألهياقناد ط خمأل
 .5أل ناووفل اي ن رصنادوبي ونيتجىنميو دل نمدى ن
training@api.org.kw
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ن هناد ف ةنو اءنك ننادسن ثن ءن

إصدارات املعهد
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إصدارات املعهد
التقرير السنوي :يوجز التقرير أنشطة املعهد لعام ُ 2021/2020ويقدم ملحة
ّ
حول أبرز محطات هذا العام باألرقام واملعطيات واملؤشرات ،حيث حرص
املعهد على أن تكون الجهود والخدمات اإلنمائية املختلفة التي ّ
قدمها للدول
العربية مرتبطة بتحديات وقضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية .ويشتمل
هذا التقرير على النشاط التدريبي للمعهد بما فيه النشاط التدريبي االفتراض ي
(التدريب عن ُبعد) ،والنشاط االستشاري ،والنشاط البحثي ،والنشر،
واللقاءات التنموية ،ونشاط مركز املشروعات الصغيرة واملتوسطة،
واملعلوماتية ،والتعاون العربي والدولي.

مجلة التنمية والسياسات االقتصادية :مجلة محكمة نصف سنوية ،يصدرها
املعهد باللغتين العربية واإلنجليزية .تعنى بنشر األبحاث املتعلقة بقضايا التنمية
والسياسات االقتصادية في الدول العربية ،وتهدف إلى خلق حوار علمي بناء بين
الباحثين وصانعي القرار.

تقرير التنافسية العربية :يصدره املعهد ،ويهدف إلى تقييم القدرة التنافسية
للدول العربية مقارنة مع بعض الدول األخرى ،باستخدام مؤشر إجمالي مركب
يشتمل على ثمانية مؤشرات فرعية ،ويقيس مؤشرات التنافسية الجارية
والكامنة.
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تقرير التنمية العربية :يصدره املعهد مرة كل سنة ،ويهدف إلى معالجة أهم
القضايا التنموية العربية املرتبطة بالتنمية القطاعية (الزراعية والصناعية
والخدمية) .باإلضافة إلى االهتمام بالسياسات التنموية املتبعة ،واقتراح
سياسات بديلة ملعالجة التحديات الهيكلية لالقتصادات العربية.

جسر التنمية :سلسلة شهرية يصدرها املعهد ،وتهدف إلى تزويد املكتبة العربية
بمادة مبسطة عن القضايا املتعلقة بسياسات التنمية ونظرياتها وأدوات تحليلها
بغرض املساعدة على توسيع دائرة الحوار الدائر حول تلك القضايا.

سلسلة دراسات تنموية  :سلسلة تنموية تهدف إلى املساهمة في نشر الوعي بأهم
قضايا التنمية عموما .وتلك املتعلقة بالدول العربية خصوصا ،وذلك بتوفيرها
لنصوص املحاضرات وملخص املناقشات التي تقدم في لقاءات علمية دورية وغير
دورية يقوم بتنظيمها املعهد.
سلسلة موجز السياسات :سلسلة تنموية و ُمساهمة فكرية ُمركزة تعنى بقضايا
التنمية في الدول العربية وتهتم أساسا بتحليل السياسات التنموية في الدول
العربية وموجهة لدراسة وتحليل اإلشكاالت والقضايا التنموية العربية امللحة
واملستجدةُ ،ومناقشة وتحليل حلول السياسات العامة الكفيلة بحلحلة املشاكل
ُ
التنموية التي تواجهها ُمعظم الدول العربيةُ .يسهم فيها ثلة من كبار الشخصيات
واالقتصاديين من ذوي التجربة العملية في العمل التنموي واملشهود لهم
بإسهاماتهم الفكرية في املجال التنموي ،بحيث تكون أعداد اإلصدار منتدى
للنقاش ونشر املعرفة العملية املوجهة لتقييم السياسات التنموية.
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أحدث إصدارات املعهد*
ضسع ضن

ضسلؤسف /ضسلح ه

ضسس ة

ش ف ضسع س :علو ضسلؤ ل ضسعملس ضسخومس عش
سمجلعسة ضسع سة سمبح ث ضالق صودية

2019

دسبد ضسلؤش ضت ضس ل اة ضسذالسسة الق ضعذ ضسبسونوت الالكوالت ضس ص سف ضال ئ لونس

ضسلعاذ ضسع س سم خطسط

ضسك وب ضسع س فس ضسلسؤالسسة ضسلج لعسة ضسجزء ضسثونس)

ضسشبية ضإلقمسلسة سملسؤالسسة ضسلج لعسة

ضس لسة ضسع سة بب ضس حذيوت ضس ض ة الآفوق ضسث ه ضسص وعسة ضس ضبعة

الثسقة ضإلطوه ضال

ضسلعاذ ضسع س سم خطسط بوس عوالن مع قطوع ضسشؤالن
ضالج لوعسة الضبمونة المع ضبمونة ضس سة سلجمس الزهضء
ضسشؤالن ضالج لوعسة ضسع سة فس جومعة ضسذال ضسع سة

ض سجس ضسع س سمقضوء عمى ضس ق م عذد ضببعود

دسبد ضسلؤش ضت ضس ل اة ضسذالسسة الق ضعذ ضسبسونوت

ط ه م اجسة ضس خطسط ضس ل ي المؤ سو ه :جوهب دالسسة الإقمسلسة مخ وه

ضسلعاذ ضسع س سم خطسط
عبذهللا ضسل الضنس

2020

2019
2019
2019
2019

التقارير
ضسع ضن

ق ا ضس لسة ضسع سة :ضإلصذضه ضسخومس

ضسلؤسف /ضسلح ه

ضسس ة

ف اق علد م ضسخب ضء بوس عوالن مع
معاذ ضس خطسط ضسق مس  -مص

2019

ف اق علد م ضسخب ضء

ق ا ضس لسة ضسع سة :ضإلصذضه ضس ضبع
ق ا ضس لسة ضسع سة :ضإلصذضه ضسثوسث

ف اق علد م ضسخب ضء

ق ا ضس لسة ضسع سة :ضإلصذضه ضبال

ف اق علد م ضسخب ضء

ف اق علد م ضسخب ضء

ق ا ضس لسة ضسع سة :ضإلصذضه ضسثونس

ف اق علد م ضسخب ضء

ق ا ضس وفسسة ضسع سة :ضإلصذضه ضس ضبع

ق ا ضس وفسسة ضسع سة :ضإلصذضه ضسثوسث

* يلي ضالط ع عمى إصذضهضت ضسلعاذ م

ف اق علد م ضسخب ضء

ضس ضبط ضإلسك النس سملي بة ضس قلسة
https://api.ac-knowledge.net/main-page
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2021

2018
2016
2014
2012
2009

الدوريات
جملة التنمية والسياسات واالقتصادية
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة

ضس
ضس
ضس
ضس
ضس
ضس
ضس
ضس
ضس
ضس
ضس
ضس

لسة
لسة
لسة
لسة
لسة
لسة
لسة
لسة
لسة
لسة
لسة
لسة

الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو

ضسع ضن
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية

ضسس ة
ضسلجمذ
ي سب 2022
ضسلجمذ  – 24ضسعذد 2
ي وي 2022
ضسلجمذ  – 24ضسعذد 1
ضسلجمذ  – 23ضسعذد  3عذد وص) ي وي 2022
ي سب 2021
ضسلجمذ  – 23ضسعذد 2
ي وي 2021
ضسلجمذ  – 23ضسعذد 1
ضسلجمذ  – 22ضسعذد  3عذد وص) ن فلب 2020
ي سب 2020
ضسلجمذ  – 22ضسعذد 2
ي وي 2020
ضسلجمذ  – 22ضسعذد 1
ي نب 2019
ضسلجمذ  – 21ضسعذد 2
ي وي 2019
ضسلجمذ  – 21ضسعذد 1
ي سب 2018
ضسلجمذ  – 20ضسعذد 2
ي وي 2018
ضسلجمذ  – 20ضسعذد 1

سلسلة دراسات تنموية
ضسع ضن

م طمبوت طببق إدضه ضسج د ضسشوممة فس ضسقطوع ضسعوم مع ضس كبز عمى ضس ج ة ضسسوبونسة
ضس ط ه ضس وهاخس س ظ اوت ضس ل الضس لسة فس ضس ك ضالق صودي
ق ضسعلد فس ضسذال ضسع سة :إ قوطوت عمى ذضعسوت زمة ك فبذ19-

The Importance of Arab Parents’ Perspective in Shaping and Developing
ECE Methodologies to Increase Economical Efficiency and Social
Consistency: The Montessori Method of Education
ضسعذضسة ضالج لوعسة كلذ د س حقبق ضس لسة :د ضه ة فس ضسسسوق ضسع س ضسلقوهن مع ضال ئ وس بوس ج ة
ضسلوسبزاة
ضإلطوه ضسل وهسلس ال

2022

74

2021

73

2021

72

2021

Nourhan
Zehnie

71

2021

إ لوعبد قودي

70

2021

69

2021

68

2020

67

2020

66

2020

ضسلؤسف/ضسلح ه

ذضف ضس لسة ضسلس ذضمة فس ضسذال ضسع سة :فج ضس خطسط الضس ل اد الضسبسونوت

فعوسسة داله سو وت

هق
ضسسمسمة
75

ض سجسة إدضه ضسلع فة فس ضسلؤ سوت

مؤش ضت قبس دضء مؤ سوت ضس ل اد ضبصغ  :د ضه ة طبسقسة سحوسة ضسلؤ سة ضس مسطب سة سإلق ضض الضس لسة
" فو " ن
داله مؤ سوت ضسعلد ضسع س ضسلش ك الضسلؤ سوت ضإلنلوئسة الضس ل امسة ضسع سة فس ضسحذ م ضس ق م عذد
ضببعود فس ضسذال ضسع سة -نظ حمبمسة ن
لسة ط ا م و ن ال وسب ضس عمس الضس عم بوس سبة سمعلمسة ضس ل اة – مع ضس كبز عمى م ان م ن سس هي
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السبذ عبذم اله
فسصد ضسل واله
م ى ضسعمبون
عبذهللا ضسذالامة
عبذ ضسحمس
شو ب
ن ضف ب
شلوسة

محلذ بوط اح
ما ب ز
إياوب مقوبمه
محلذ ع ضالده
ن ضف ب
شلوسة
نببمة ببذس

ضسس ة

ضسع ضن
مذهكوت ضسل ذه ب

هق
ضسسمسمة

ضسس ة

فاذ ضس ضوسة

65

2020

إياوب مقوبمة

64

2019

عم ضسذي بونقو
عل م ع
عم ضسذي بونقو
محلذ بوط اح
محلذ مب سزع
فسصد ضسل واله
م ى ضسعمبون

63
62

2019
2019

61

2019

60

2018

59

2018

58

2018

57

2018

56

2018

55

2018

ضسلؤسف/ضسلح ه
ضسلشوهكب

فس ضسب ضمن ضس ذهابسة بوسلعاذ ضسع س

ضسذالضفع الضالح سوجوت ضسلا سة حس
سم خطسط
د ضه ة حمبمسة سسسو وت الآسسوت لسة قطوع ضسلش العوت ضسل وهسة ضسصغ الضسصغب الضسل طة :حوسة
ضسللمكة ضبهدنسة ضساوشلسة
مخوط ضساجلوت ضالسك النسة ضسسبب ضنسة) الآثوه و ضالق صودية :د ضه ة حوسة دال مجمس ضس عوالن ضسخمسجس
ضإلص ح ضإلدضهي مذ ً س ص ا ضسلسوه ضس ل ي جوهب دالسسة
ط ا ضسلؤ سوت ضسع سة م م ظ ه ضق صود ضسلع فة

ط ه ضالن وجسة المسو ل او فس ضس ل ضالق صودي سذال مجمس ضس عوالن ضسخمسجس
ضس ج ة ضسلوسبزاة فس إدضه ضبزموت :مقوه ة فس ضالق صود ضسسسو س
ضسذاله ضس ل ي سمسسو وت ضسص وعسة ضسحذيثة فس ا ء ضسللوه وت ضسذالسسة ضس ضئذ  :م طم
الق صودضت ضسذال ضسع سة

ضس ح

ضساسيمس

ب وء ضسقذهضت ضسلؤ سسة سم حذضت ضسلحمسة
مؤش ضت قبس ضآلثوه ضالج لوعسة سملش العوت ضسصغ ى الضسصغب الضسل طة الضسخذموت ضسلقذمة ساو
Small and Medium Enterprises in Lebanon: Obstacles and Future
Perspectives

ن ضف ب شلوسة
فسصد ضسل واله
م ى ضسعمبون
إياوب مقوبمة
Omar
Malaeb

سلسلة جسر التنمية
ضسع ضن

ضسلعذ

ضسعذد

وهاخ ضإلصذضه

فاذ ضس ضوسة

160

2022

داله ضسذبم مو سة ضسخض ضء فس عزاز ضسح كلة ضسببئسة ضسعوسلسة

عبذهللا ب عجبمة

159

2022

سسب ضس جوه

عقبة عبذضس الي

158

2022

فسصد ضسل واله
م ى ضسعمبرون

157

2022

السبذ عبذم اله

156

2022

ن ضف ب شلوسه

155

2021

فسصد ضسل واله
م ى ضسعمبون

154

2021

إياوب مقوبمة
ابد مقوبمة
عل م ع

153

2021

إياوب مقوبمة
محلذ ع ضالده

152

2020

عل م ع

151

2020

149

2019

ضس ذها

ث وء ضسخذمة

ضسل ا م ،ضسليو

 ،ضس كوسسف ،المؤش ضت ضسقسوس)

ب وء ضسسسو وت ضسعومة

ط ا ضسع وقبذ ضسص وعسة
طبسقوت سو وت

ق ضسعلد فس ضسذال ضسع سة الضس جوهب ضسذالسسة :ضساسيد الضبدالضت

الضبدضء ضسلقوهن
إدضه ضسلخوط ضالج لوعسة :ضس خطسط ال بد ضسل ضجاة
م وهس المصطمحوت فس مجو هاود ضبعلو الضسلش العوت ضسصغب الضسل
و سوت المؤش ضت قسوس ضبدضء سلؤ سوت ضس ل اد ضبصغ
ضسحي مة ضإلسك النسة الجوئحة)(COVID-19

ضسلؤ سوت ضسذالسسة الإصذضه مؤش ضت ضس وفسسة ضالق صودية :ية مصذضقسة؟
ضس عمس ضس اودي
ض

ض سجسوت ال سو وت ضال ثلوه فس ضق صود ضسلع فة فس ضسذال ضسع سة

قبس ضبث ضسببئس سملش العوت ضس ل اة :د ضه ة حوسة ضبهدن
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طة

محلذ مب سزع

150

عم ضسذي بونقو

148

ص وء ضسلطب ي

عبذهللا ب عجبمة

147

2020
2019
2019

ضسع ضن
م كزضت المحذدضت ض سوه ضسل قع سملش العوت ضسل وهسة ضسصغ الضسصغب الضسل

طة

ضسعلد ضس ط عس الضس لسة
ط ه م وهس ضس ق ال زاع ضسذ د

ضس

)(1960-2017

ضسلؤ سوت ضس ل امسة غب ضسلص فسة ال ل اد ضسلش العوت ضسل وهسة ضسصغ الضسصغب
الضسل طة

ضس خطسط ضال ض سجس الض خذضم بطوقوت ضبدضء ضسل ضزن فس ب وء ثقوفة ضس لبز فس
ضسلؤ سوت ضسعومة
ضس لسة ضسلحمسة ضسلس ذضمة الضسلش العوت ضسصغب الضسل

ضسجذضه فس ضسعلد

طة

ضسلعذ

ضسعذد

وهاخ ضإلصذضه

إياوب مقوبمة

146

2019

145

2019

144

2019

إياوب مقوبمة

143

2018

ع نس ضس ش د

142

2018

محلذ بوط اح

141

2018

ن ضف ب شلوسة

139

2018

فسصد ضسل واله
عبذهللا ب عجبمة
عم ضسذي بونقو

فاذ ضس ضوسة

ضسسسو وت ضسص وعسة ضسحذيثة فس جوهب ضسذال ضسل قذمة الضس وشئة

م ضب ذضف ضس ل اة سألسفسة إسى طة ضس لسة ضسلس ذضمة  :2030ضس قبس الضسلس جذضت
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حسب ضسط فحة
عل م ع

140
138

2018
2018

دعوة لتقديم أوراق حبثية للنشر
يف جملة التنمية والسياسات االقتصادية
Call for Papers
Journal of Development and Economic Polices
(ISSN: 1561-0411)
JDEP is a scholarly printed and online, open access, bi-annual, and
fully blind-reviewed journal publishing original research articles
in all fields of development economics and finance in English
and in Arabic. Book and report reviews and are also welcomed.
Special editions are occasionally planned subject to scope and
needs. JDEP is hosted by the Arab Planning Institute in Kuwait and
was first published in December 1998.
You are invited to submit your original research papers.
Why publish with JDEP?
Open Access: Researchers can read and download articles and free
of charge, which increases authors’ research visibility.
Blind Peer Review: Fast high-level double-blind peer review, and
publishing processes free of charge.
Rapid Publication Process: The publication process generally takes
less than 6 months. A first prereview notification is sent within three
weeks.
Esteemed indexes: The Journal is indexed in ProQuest, EBSCO, and
Google Scholar.
Classification: (Q1) of Arcif International Impact Index.
Certificates: JDEP provides digitally signed e-certificates to authors
after the publication of their papers.
Papers copies: JDEP provides also hard copies to all Authors. Copies
are also made available to universities and other institutions in the
Arab countries.

مجلة التنمية والسياسات االقتصادية هي مجلة علمية محكمة نصف سنوية
 تنشر.تصدر عن املعهد العربي للتخطيط بالكويت باللغتين العربية واالنجليزية
 باإلضافة الى،املقاالت والبحوث في جميع مجاالت اقتصاديات التنمية واملالية
. مع إمكانية إصدارات خاصة حسب املجال والحاجة،مراجعات الكتب والتقارير
.1998 صدر أول عدد في ديسمبر كانون األول من عام
يسرنا دعوتكم لتقديم أوراقكم البحثية للنشر في املجلة
ملاذا النشر في املجلة؟
 مما يسهم، يمكن للباحثين قراءة وتحميل املقاالت مجانا:مجلة مفتوحة
.في انتشار البحث
. النشر مجاني ويخضع لتحكيم معمي منهي وسريع:تحكيم معمي
، تستغرق عملية النشر عموما أقل من ستة أشهر:سرعة في عملية النشر
ّ
.ُويبلغ الباحث بنتائج التحكيم األولي خالل ثالث أسابيع
.ProQuest وEBSCO ،Google scholar  املجلة مفهرسة في:مجلة مفهرسة
( في تخصص العلومArcif) ( ملعامل آرسيف الدوليQ1)  الفئة األولى:التصنيف
.االقتصادية واملالية وإدارة األعمال
ّ
ّ :الشهادة
.تقدم املجلة شهادة الكترونية موقعة رقميا للمؤلفين بعد قرار النشر
ّ :نسخ املجلة
تقدم املجلة نسخ ورقية وإلكترونية لجميع املؤلفين ويتم كذلك
.توفيرها للكليات واملعاهد واملؤسسات املتخصصة بالدول العربية
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